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ANUNŢ
Compania Naţională ROMARM S.A. cu sediul în Bucureşti, organizează concurs pentru
ocuparea postului de:
INGINER PRODUCŢIE (cod COR 215205).
1. ATRIBUŢIILE PRINCIPALE
 Participarea la întocmirea specificaţilor tehnice de produs în concordanţă cu
standardele internaţionale ;
 Colaborarea cu celelalte structuri pentru promovarea produselor, îmbunătăţirea
specificatiilor tehnice în vederea satisfacerii cerinţelor beneficiarului, participarea la
activiăţi demonstrative;
 Urmărirea planificării activității de producție la filiale, conform planului de producție;
 Asigurarea participării companiei la programele de offset;
 Analizarea proiectelor de modernizare a capacităților de producție de la filiale.
2. CERINŢE:
 Absolvent de studii superioare în domeniul tehnic;
 Minim 3 an experienţă în domeniul tehnic;
 Cunoşterea cel puţin a unei limbi straine de circulaţie internaţională - de preferat limba
engleza ;
 Cunostinte de operare PC – MS Office (in special Excel, Autocad);
 Ablitati de comunicare şi lucru în echipă;
 Capacitate de adaptare la situatii noi;
 Capacitate de organizare şi iniţiativă.
3. TEMATICĂ/BIBLIOGRAFIE
 Legea nr.232/2016 - privind industria naţională de apărare, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative;
 HOTĂRÂRE nr. 611 din 23 august 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative;
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 189 din 12 decembrie 2002 , cu modificările şi
completările ulterioare privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de
achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 HOTĂRÂRE nr. 459 din 5 aprilie 2006 cu modificările şi completările ulterioare pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii
pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 Managementul calităţii în industrie;
 Organizarea producţiei;

4. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A PROCESULUI DE RECRUTARE ŞI SELECŢIE:
Selecţia se va desfăşura în etape succesive, după cum urmează:
a) Proba scrisă;
b) Interviu.
Candidaţii vor depune la sediul companiei sau vor transmite pe adresa de e-mail
resurseumane@romarm.ro până cel târziu la data de 10.10.2017, ora 12 00 , Curriculum Vitae .
Candidaţii selectaţi pe baza CV-urilor, care corespund cerinţelor de studii şi experienţă,
vor fi anunţaţi prin e-mail pentru participarea la proba scrisă. Aceştia vor prezenta următoarele
documente (original şi copie): act de identitate; diploma de studii.
Candidaţii selectaţi după proba scrisă vor fi anunţaţi, în vederea prezentării la etapa
următoare. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a notelor obţinute la proba scrisă,
respectiv interviu.
Data şi ora de desfăşurare a fiecărei etape se vor afişa şi pe site-ul companiei.
După fiecare etapă, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o
zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, în intervalul orar 9 00 -14 00 , la secretariatul C.N.
ROMARM S.A.
Rezultatul analizei contestaţiei va fi afişat pe site- ul companiei, în termen de două zile lucrătoare
de la data depunerii contestaţiei.
Anunţarea rezultatului concursului se va face după soluţionarea eventualelor contestaţii de la
ultima probă.
În funcţie de numărul de candidaţi selectaţi la prima etapă, membrii comisiei vor hotărî
modalitatea de desfăşurare a procedurii de selecţie, care se va face prin concurs (probă scrisă şi
interviu) dacă sunt mai mulţi candidaţi sau, prin examen dacă va fi un singur candidat (prin una sau
ambele variante - probă scrisă/interviu).
În cazul în care în urma susţinerii probei scrise sunt candidaţi cu aceeaşi notă, departajarea se
va face prin etapa de interviu.
Anunţarea câştigătorului (candidatul care obţine cel mai mare punctaj) se va face după
soluţionarea eventualelor contestaţii de la ultima probă.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Managementul Resurselor Umane, la telefon
021.4131125, interior 221.
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