Nr. 5364 din 27.05.2016
Universitatea ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu
Organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor lăcătuş mecanic III, pe perioadă
nedeterminată în cadrul Direcţiei Tehnice Administrative şi Relaţionarea cu Mediul Socio-Economic, la
Compartimentul Administrativ, Gestiune şi Dezvoltare Patrimoniu, Pază
Condiţii generale şi specifice pentru înscriere la concurs
- studii medii sau generale;
- certificat de calificare profesională corespunzător meseriei de lăcătuş mecanic;
- vechime în meseria de lăcătuş mecanic: minim 5 ani;
Dosarele de concurs se depun la Compartimentul Resurse Umane şi Salarizare, până la data de 13.06.2016, orele 1600.
Bibliografia şi alte informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane şi Salarizare, tel. 0253/223971, int.
115.
Concursul va avea loc la sediul Rectoratului, din strada Calea Eroilor, nr. 30 şi constă în următoarele probe:
proba scrisă:
22.06.2016, ora 1000
proba practică:
22.06.2016, ora 1400
interviu:
28.06.2016, ora 1000
Calendarul de desfăşurare a concursului:
30.05.2016
31.05.2016-13.06.2016
14.06.2016
15.06.2016
16.06.2016
17.06.2016
22.06.2016
23.06.2016
24.06.2016
27.06.2016
28.06.2016
29.06.2016
30.06.2016
01.07.2016
01.07.2016

Publicarea anunţului
Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor
Selecţia dosarelor de către membrii comisie de concurs
Afişarea rezultatelor selecţiei de dosare
Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor
Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor
Susţinerea probei scrise şi probei practice
Afişarea rezultatelor probei scrise şi probei practice
Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise şi probei practice
Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor la proba scrisă şi proba practică
Susţinerea interviului
Afişarea rezultatelor interviului
Depunerea contestaţiilor privind rezultatele interviului
Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor la interviu
Afişarea rezultatelor finale

Anexăm bibliografia şi tematica de concurs.
Documentele necesare pentru înscrierea la concurs:

a) cerere de înscriere la concurs adresată rectorului universităţii;
b) copia actului de identitate, copia certificatului de naştere, copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
c) 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 instituţie;
d) carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru
care candidează;
f) adeverinţă 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;
g) curriculum vitae;
h) taxă înscriere la concurs: 20 lei.
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
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Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente
penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei
probe a concursului.
Condiţii necesare ocupării unui post vacant conform art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011:
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 capacitate deplină de exerciţiu;
e) 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;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată 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.

RECTOR,
prof. univ. dr. ing. Luminiţa Georgeta Popescu
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Aprobat,
Rector,
Prof. univ. dr. ing. Luminița Georgeta Popescu

Bibliografia
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Legea nr. 319/2006 privind legea securităţii şi sănătăţii în muncă;
Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
Cartea lăcătuşului, autori V. Răducu, P. Teodorescu, Editura Tehnică, 1972;
H.G. nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către
lucrători a echipamentului individual de protecţie la locul de muncă.
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