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Posturi nedidactice scoase la concurs

Structură/Facultate

DGA/Birou Pază şi
Ordine

DGA/Birou parcuri –
spaţii verzi

Denumire post

Paznic
TI

Muncitor
necalificat
TI

Număr
posturi

8

2

Studii

generale

generale

Bibliografie/Tematică

Condiţii generale şi specifice
postului

Tip
Locul
probă de desfăşurării Data şi ora
concurs concursului

Conform anexei 1

- Vechime în activitate 1 an;
-Studii generale absolvite cu
diploma;
-Perfecţionări (specializări): CURS
AGENŢI PAZĂ cu atestat şi
certificat de calificare profesională;
-Abilităţi, calităţi şi aptitudini
- Probă
necesare: iniţiativă în găsirea celor
scrisă
mai eficiente mijloace de realizare a - Interviu
obiectivelor, abilităţi de comunicare,
capacitatea de a lucra în echipă, de
analiză şi sinteză, asumarea
responsabilităţii;
-Cerinţe specifice: la nevoie este
necesar lucrul în program prelungit.

Candidaţii
se vor
prezenta în 29.06.2015
clădirea A,
ora 9
parter, sala
de consiliu.

Conform anexei 1

- Vechime în activitate 6 luni;
-Studii generale absolvite cu
- Probă
diploma;
scrisă şi
-Perfecţionări (specializări): pentru
practica
menţinerea şi creşterea competenţei
- Interviu
pe post;
-Abilităţi, calităţi şi aptitudini

Candidaţii
se vor
prezenta în 29.06.2015
clădirea A,
ora 9
parter, sala
de consiliu.

necesare: iniţiativă în găsirea celor
mai eficiente mijloace de realizare a
obiectivelor, abilităţi de comunicare,
capacitatea de a lucra în echipă, de
analiză şi sinteză, asumarea
responsabilităţii;
-Cerinţe specifice: la nevoie este
necesar lucrul în program prelungit.

DGA/Administraţie

Îngrijitoare
TI

DGA/Atelier
Întreţinere

Muncitor calificat
(electrician)
T III

DGA/Atelier
Întreţinere

Muncitor calificat
(zugrav-vopsitor)
T III

9

1

1

generale

medii

medii

Conform anexei 1

- Vechime în activitate 1 an;
-Studii generale absolvite cu
diploma;
-Abilităţi, calităţi şi aptitudini
necesare: iniţiativă în găsirea celor
mai eficiente mijloace de realizare a
obiectivelor, abilităţi de comunicare,
capacitatea de a lucra în echipă, de
analiză şi sinteză, asumarea
responsabilităţii;
-Cerinţe specifice: la nevoie este
necesar lucrul în program prelungit.

Candidaţii
- Probă
se vor
scrisă şi prezenta în 29.06.2015
practica clădirea A,
ora 9
- Interviu parter, sala
de consiliu.

Conform anexei 2

- Vechime în meserie 3 ani;
- Studii medii; categoria de
calificare 2;
-Abilităţi, calităţi şi aptitudini
necesare: iniţiativă în găsirea celor
mai eficiente mijloace de realizare a
obiectivelor, abilităţi de comunicare,
capacitatea de a lucra în echipă, de
analiză şi sinteză, asumarea
responsabilităţii;
-Cerinţe specifice: la nevoie este
necesar lucrul în program prelungit.

Candidaţii
- Probă
se vor
scrisă şi prezenta în 29.06.2015
practica clădirea A,
ora 9
- Interviu parter, sala
de consiliu.

Conform anexei 3

- Vechime în meserie 3 ani;
- Studii medii; categoria de
calificare 2;
-Abilităţi, calităţi şi aptitudini
necesare: iniţiativă în găsirea celor

Candidaţii
- Probă
se vor
scrisă şi
29.06.2015
prezenta în
practica
ora 9
clădirea A,
- Interviu
parter, sala

mai eficiente mijloace de realizare a
obiectivelor, abilităţi de comunicare,
capacitatea de a lucra în echipă, de
analiză şi sinteză, asumarea
responsabilităţii;
-Cerinţe specifice: la nevoie este
necesar lucrul în program prelungit.

de consiliu.

Documente solicitate pentru întocmirea dosarului de concurs:
1. Cerere de înscriere
2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz.
3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă
îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică.
4. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie.
5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pe care candidează(până la
desfăşurarea primei probe de concurs, fiecare candidat are obligaţia de a depune la dosar originalul cazierului juridic).
6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie
al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
7. Curriculum vitae.
8. Pentru posturile de paznic: atestat şi certificat de calificare profesională – Curs Agenţi Pază;
Actele prevăzute la pct. 2) – 4) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs se va depune în perioada 08.06.2015-19.06.2015 la Serviciul Resurse Umane, clădirea I, etaj 1, persoane de contact d-na Marian
Florica sau d-na Pantea Mihaela, telefon 0259/408165.
Condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant conform art. 3 din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant sunt:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile
sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) are capacitate deplină de exerciţiu;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul,
care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

