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Organizează concurs în vederea ocupării  
a 4 posturi INGINERI  

în cadrul DEPARTAMENTULUI PROIECTARE, TEHNIC ŞI AVIZE 
 

 
CERINŢELE POSTULUI: 
 
 

 STUDII - superioare de lungă durată cu diploma de licenţă în domeniul ştiinţe inginereşti sau   
         studii universitare de licenţă cu diplomă în domeniul ştiinţe inginereşti; 

 

 CERINȚE SPECIFICE - absolvent al Facultăţii de Energetică/Instalaţii,  
                                          - cunoştinţe AUTOCAD; 
     - constituie avantaj cunoştinţe proiectare reţele termice. 

 
 

DOSARUL CANDIDATULUI trebuie să cuprindă: 

 Scrisoare de intenţie/cerere  de înscriere la concurs;  
 Curriculum vitae; 
 Copie act  identitate; 
 Copii documente studii;  
 Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare,                        

eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 
 

DEPUNEREA DOSARULUI : la sediul R.A.D.E.T. din str. Cavafii Vechi nr. 15 – Serviciul Resurse Umane,   
etaj 1,  camera 13,  până la data de 18.01.2019 - ora 12,00. 
 
CONCURSUL: cuprinde selecţia dosarelor şi proba interviu care se desfăşoară în data de 22.01.2019 – 
ora 13.00 la sediul Departamentului Proiectare Tehnic şi Avize, din str. C-tin Rădulescu Motru nr. 18 
sector 4. 
 

 

Informaţii suplimentare la tel: 0372.148.025 – Serviciul Resurse Umane  
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ANEXA 1 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții,  cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Legea nr. 325/2006 – Legea serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificarile 
şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 50/1991 Lege privind  autorizarea / desfiinţarea executării lucrărilor de construcţii 
actualizată prin Legea nr. 453/2001, Legea nr. 197/2016 şi Legea nr.241/2016; 

 Ordinul nr. 931/02.07.2002 pentru aprobarea reglementarii tehnice ,, Normativ privind 
proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu energie termică – reţele şi puncte 
termice, indicativ NP-02; 

 Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate 
din fonduri publice; 

 HG nr. 273/1994  privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi 
instalaţii aferente acestora, cu modificarile şi completarile în HG nr.940/2006 , HG 
nr.1303/2007 şi  HG nr. 444/2014; 

 NP 058 – 02 Normativ privind proiectarea si executarea sistemelor centralizate de alimentare 
cu energie termica – retele si puncte termice ; 

 NP 059 -02 Normativ privind exploatarea  sistemelor centralizate de alimentare cu energie 
termica – retele si puncte termice ; 

 NP 029 - 02 Normativ privind proiectarea si executarea sistemelor centralizate de alimentare cu 
energie termica – retele  termice cu conducte preizolate montate in sol ; 

 PC 001/1997 Ghid pentru întocmirea Cărţii tehnice a Construcţiei ; 

 Legea nr. 98/2016  privind achiziţiile publice ; 

 Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale ; 

 Legea nr.319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă ; 

 Legea nr. 265/2006 - Legea pentru aprobarea Ordonandei de urgenţă a Guvernului  
      nr. 195/2005 privind protecţia mediului ; 

 Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice ; 

 HG nr. 225/2014 Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea normelor metodologice privind 

prioritizarea proiectelor de investiţii publice; 

 
 
 


