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TEMATICA 
pentru ocuparea postului de Șef Serviciu Tehnic - Administrativ 

 
1. Structura organizatorica a unitatilor de invatamant superior. Legea educatiei 
2. Asigurarea încadrării cheltuielilor în restricţiile bugetare; 
3. Elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrari si obiecte de constructii pentru investitii 
realizate din fonduri publice; 
4. Autorizarea executarii / desfiintarii lucrarilor de constructii; 
5. Interventii asupra monumentelor istorice. Obligatiile si drepturile proprietarilor de 
monumente istorice; 
6. Sistemul calitatii in constructii; 
7. Receptia lucrarilor de constructii; 
8. Evaluarea şi selecţia obiectivelor de investiţii; 
9. Etapele de întocmire şi avizare a documentaţiilor pentru lucrări de intervenţii la 

construcţii existente; 
10. Sistemul de achizitii publice; 
11. Stabilirea criteriilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice şi a eligibilităţii 
cheltuielilor; 
12. Organizarea administrării clădirilor; 
13. Organizarea pazei contra incendiilor şi a catastrofelor naturale; 
14. Coordonarea muncii salariaţilor din subordine; 
15. Asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a salariaţilor din subordine. 
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1. Legea nr. 1/ 2011 – Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 
2. Legea nr. 98/ 2016 – Lege privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
3. Legea nr. 99/ 2016 – Lege privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
4. Legea nr. 100/ 2016 – Lege privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
5. Legea nr. 101/ 2016 – Lege privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune 



de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. H.G. nr. 395/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
7. H.G. nr. 907/2016 privind privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate   din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

8. H.G. nr. 273/1994 cu modificarile H.G. 343/2017 privind aprobarea Regulamentului de 
recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora; 

9. Ordonanță nr. 20/1994 privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, cu 
actualizări; 

10. Legea nr. 50/1991 pentru autorizarea lucrărilor de construcții, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

11. Lega nr. 422 /2001 – Legea privind protejarea monumentelor istorice , cu modificările şi 
completările ulterioare; 

12. Legea 500/2002 privind  finantele  publice, , cu modificările şi completările ulterioare; 
13. Legea nr. 319/ 2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
14. H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

15. H.G. nr. 580/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
O.U.G. nr. 99/2000 pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

16. Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare; 
17. O.M.A.I. nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare 

privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare; 
18. O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva 

incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
19. Legea nr. 10/ 1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
20. Legea nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
21. Carta Universității Naționale de Arte București  
22. Regulamentul Intern al Universității Naționale de Arte București 
23. Regulamentul de organizare și funcționare a al Universității Naționale de Arte din 

București 
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