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ANUNT 
 

INCDCP-ICECHIM Bucuresti anunta organizarea concursului pentru ocuparea urmatorului post: 
 

Nr. 

crt. 
Denumire 

Număr 

posturi 

vacante 

Condiţii minime de ocupare 

Alte condiţii 

Data limita 

 de depunere 

 a dosarelor 

Vechime în 

domeniu 
Studii 

1. 

Inginer 

constructor 

instalatii 
(Norma intreaga, 

durata nedeterminata) 

 

1 

- Experienta   

intr-un post / 

domeniu 

similar minim 5 

ani. 

- Studii superioare 

de licenta si/sau 

master in domeniul 

relevant postului de 

inginer cu 

specializarea in 

instalatii 

constructii. 

- Autorizatie  de  operator  RSVTI (Responsabil 

cu Supravegherea si Verificarea                       

Tehnica  a Instalatiilor )-constituie un avantaj; 

- Cunostinte de nivel mediu privind utilizarea 

calculatorului: MsOFFICE- Excel, Word, 

PowerPoint, Acces; 

Detalii: www.icechim.ro. 

19.06.2020 

ora 14.00 

 Probele de concurs:    Analiza dosar si interviu, se desfasoara la sediul INCDCP-ICECHIM Bucuresti din Splaiul Independentei nr.202, Sector 6. 

Concursul se desfasoara in data de 23.06.2020 ora 12.00. Data si ora de desfasurare a concursului pot fi modificate in functie de numarul candidatilor si de 

disponibilitatea membrilor comisiei. 

Salariul de baza este 4.400 lei lunar la care se aplica un spor de vechime in functie de vechimea in munca. Rezultatele concursului vor fi comunicate in 

termen de 24 de ore de la data sustinerii probei de concurs. Contestatiile pot fi depuse la Secretariatul Directorului General in termen de 48 de ore de la 

comunicarea rezultatului.  

Bibliografie:  
- Legea nr. 50 din 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinul nr. 839 din 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea nr. 49/2019 din 14 martie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a 

instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil şi pentru modificarea altor acte normative; 

 

 



 

 

 

- Ordinul 130/2011  pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a 

instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI; 

-  Hotărâre nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice cu modificarile și completările ulterioare;  

- H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii și instalaţii aferente 

acestora;  

- Prescriptii tehnice ISCIR : 

- PT C4-  2010  prescriptie tehnca privind recipiente metalice stabile sub presiune; 

- PT R2- 2010  prescriptie tehnca privind  ascensoare electrice şi hidraulice de persoane sau de mărfuri cu comandă interioară. 
 

 Continutul dosarului de inscriere la concurs:  - Cerere - tip de inscriere la concurs, COD: PP-RU-01-F1, pusa la dispozitie de catre Serviciul Resurse 

Umane;   - Chestionarul - tip de evaluare, COD: PP-RU-01-F2, pus la dispozitie de catre Serviciul Resurse Uman; - Curriculum Vitae, cu data si semnatura;  - 

Acte de studii (copie xerox);  - Act de identitate (copie xerox); - Carnet de munca (copie xerox) / copie-extras de pe Registrul general de evidenta a salariatilor, 

cu semnatura si stampila angajatorului / adeverinte privind activitatea desfasurata, dupa caz; - Alte inscrisuri solicitate de legislatia sau reglementarile in 

vigoare.       

           

 
                    DIRECTOR GENERAL 

                   MIHAELA DONI          

                                                                                                                     

  

 

 

 Afisat                        

04.06.2020                     


