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Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic 

organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante (funcție publică) 

de:  

Expert, grad profesional superior – Serviciul Tehnic - 1 post 

● Condițiile de ocupare a unei funcții publice sunt prevăzute în art. 465 din 

ORDONANȚA DE URDENȚĂ nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 

● Condiții specifice privind ocuparea postului de Expert, grad profesional 
superior: 

- vechimea minimă în specialitatea studiilor – 7 ani; 

- pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă, conform art. 386 lit. a) din Codul administrativ în științe 
inginerești. 

 

Proba scrisă a concursului se va desfăşura în data de 26.11.2019, ora 11:00 
la sediul Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, din 
Calea Plevnei, nr. 53, interviul se va susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 
zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul Administrației 
Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, din Calea Plevnei, nr. 53, 
în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunţ pe site-ul instituției și pe 
site-ul ANFP-ului, de luni până vineri între orele 10.00 – 15.00, în perioada 25.10 – 
13.11.2019. 

Cerinţele specifice privind ocuparea posturilor se vor afişa la sediul 
Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, din Calea 
Plevnei, nr. 53 și pe site-ul AMCCRS (www.amccrs-pmb.ro). 

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0213715050 int. 
206, persoana de contact Alexandra Micu, e-mail alexandra.micu@amccrs-pmb.ro . 
 

 
Publicat pe site-ul AMCCRS și pe site-ul ANFP în data de 25.10.2019.    

DOSARUL DE CONCURS va conţine în mod obligatoriu: 

În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile (calendaristice) de la 

data publicării anunţului pe site-ul AMCCRS și pe site-ul ANFP, candidaţii depun 

dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:  

  a) formularul de înscriere este disponibil pe site-ul A.M.C.C.R.S. (www.amccrs-

pmb.ro), precum şi la sediul Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor 

cu Risc Seismic; 

  b) curriculum vitae, modelul comun european;  

  c) copia actului de identitate; 

  d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă 

efectuarea unor specializări şi perfecţionări; 
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  e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul 

administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării 

funcţiei publice, după caz;  

  f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator 

pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în 

specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice. Modelul orientativ este 

prevăzut pe site-ul A.M.C.C.R.S. (www.amccrs-pmb.ro); 

  g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată 

cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al 

candidatului; 

  h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort 

fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea 

unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară; 

  i) cazierul judiciar; 

  j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau 

lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia. 

 Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în modelul orientativ 

trebuie să cuprindă elemente similare din care să rezulte cel puţin următoarele 

informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea 

acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă 

acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.  

 Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau 

însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul 

de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia documentului prevăzut la alin. 

(1) lit. c), care se poate transmite şi în format electronic.  

 Documentul prevăzut la alin. (1) lit. i) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria 

răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a 

solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea 

sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu 

originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 

data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de 

numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea 

informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe 

cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.  

 Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor de către 

Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, ca 

organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia 

în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum 

şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi 

relaţii publice, în format letric. 
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Atribuții specifice:                                                                                 

1) Asigură verificarea documentațiilor tehnice privind respectarea conținutului 

cadru al caietelor de sarcini și al contractelor de prestări servicii de expertizare 

tehnică și proiectare pentru lucrări de intervenție-consolidare și de punere în 

siguranță a imobilelor; 

2) Întocmește liste de priorități în vederea stabilirii necesarului de fonduri ce 

urmează a fi transmise către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție-consolidare în vederea 

elaborării Programelor anuale de acțiuni aprobate prin Hotărâre a Guvernului, în 

colaborare cu Serviciul pentru Relația cu Proprietarii și Serviciul Financiar 

Contabilitate Buget; 

3) Întocmește Lista clădirilor ale căror fațade sunt deteriorate, excluzând clădirile 

expertizate tehnic și încadrate, în condițiile legii, în clasa I de risc seismic, și cele 

reabilitate termic sau în curs de reabilitare și o transmite la Serviciul pentru Relația cu 

Proprietarii; 

4) Pregătește datele și documentele în vederea elaborării documentațiilor de 

atribuire pentru achizițiile publice privind expertizarea tehnică, proiectarea și execuția 

lucrărilor de interventie-consolidare, punere în siguranță a imobilelor, reparații 

locuințe de necesitate și le transmite către Serviciul Achiziții Publice pentru 

demararea procedurilor; 

5) Pregătește și întocmește documentele în vederea avizării și aprobării 

proiectelor, pe faze, conform legislației în domeniu pentru lucrări de intervenție-

consolidare, punere în siguranță a imobilelor și pentru reabilitarea structural-

arhitecturală a anvelopei clădirilor; 

6) Întocmește documentele necesare înaintării spre aprobare prin Hotărâre a 

Consiliului General al Municipiului București, a Documentațiilor de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenție pentru consolidarea imobilelor aflate în programe anuale de 

acțiuni, în colaborare cu Serviciul Financiar Contabilitate Buget și Biroul Juridic; 

7) Transmite Serviciului pentru Relația cu Proprietarii datele tehnice în vederea 

modificării și completării Listei imobilelor expertizate tehnic din punct de vedere al 

riscului seismic; 

8) Stabilește necesarul de fonduri pentru executarea lucrărilor de intervenție-

consolidare, punere în siguranță a imobilelor, reparații locuințe de necesitate, 

reabilitare structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor, în colaborare cu Serviciul 

Financiar Contabilitate Buget; 

9) Participă, după caz, la întocmirea caietelor de sarcini, împreună cu 

proiectantul, în vederea organizării procedurilor de achiziție a lucrărilor de intervenție-

consolidare, punere în siguranță a imobilelor și reabilitare structural-arhitecturală a 

anvelopei clădirilor; 

10) Asigură verificarea documentațiilor tehnice privind respectarea conținutului 

cadru al caietelor de sarcini și al contractelor de prestări servicii de expertizare 

tehnică și proiectare pentru lucrări de intervenție pentru reabilitarea structural - 

arhitecturală a anvelopei clădirilor; 
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11) Pregătește datele și documentele în vederea elaborării documentațiilor de 

atribuire pentru achizițiile publice privind expertizarea tehnică, proiectarea și execuția 

lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei 

clădirilor; 

12) Răspunde de întocmirea programelor de finanțare a obiectivelor de investiții și 

promovează propunerile de cheltuieli aferente obiectivelor de investiții în colaborare 

cu Serviciul Financiar Contabilitate Buget; 

13) Colaborează permanent cu proiectanții în procesul de elaborare a 

documentațiilor tehnico-economice și recepționează documentațiile tehnico-

economice verificate de verificatorii atestați; 

14) Pregătește datele și documentele în vederea elaborării documentațiilor de 

atribuire pentru achizițiile publice privind lucrările de reparații ale locuințelor de 

necesitate în care urmează a fi relocați locatarii din imobilele ce urmează să fie 

consolidate; 

15) Pregătește datele și documentele în vederea elaborării documentațiilor de 

atribuire pentru achizițiile publice privind serviciile de relocare a locatarilor din 

imobilele ce urmează a fi consolidate; 

16) Participă, în calitate de membri, în comisiile de evaluare a ofertelor privind 

proiectarea, și execuția lucrărilor de intervenție-consolidare, punere în siguranță a 

imobilelor, reparații, relocare și reabilitare structural-arhitecturală a anvelopei 

clădirilor;  

17) Îndeplinește orice alte sarcini care îi revin, trasate de Directorul Executiv al 

Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, precum și 

orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin Hotărâri ale Consiliului General 

al Municipiului București și Dispoziții ale Primarului General; 

18) Colaborează cu celelalte compartimente ale Administrației Municipale pentru 

Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, realizând un schimb permanent de date și 

informații cu acestea, precum și cu compartimentele din cadrul Primăriei Municipiului 

București, în domeniul său de activitate; 

19) Ține evidența scrisă a tuturor lucrărilor ce au fost repartizate și răspunde la 

sesizările pe  problemele specifice de activitate ale Administrației Municipale pentru 

Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, în domeniul său de competență. 
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Titlul II – Statutul funcționarilor publici din ORDONANTA DE URDENȚĂ nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru 

realizarea locuinţelor, cu modificările şi completările ulterioare;  

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

HGR nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

HGR 273/1994 privind regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii 

aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 

OG nr. 20/1994, republicată, privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al 

construcţiilor existente, cu modificările şi completările ulterioare;  

Lege nr. 223/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 

20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente; 

HG nr. 1364/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 

20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente; 

Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice. 

 

 

 

 


