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Tel./fax: +40 348 453 100/123; CUI 4122183 CAEN 8542
http://www.upit.ro
Nr. …………… din data de ……………

ANUNŢ:
1.Numărul şi nivelul posturilor scoase la concurs, precum şi structurile în cadrul cărora se
află aceste posturi, denumirea postului pentru care se organizează concursul:
unsprezece posturi vacante din care: cinci posturi de muncitor calificat şi şase posturi de îngrijitor
în cadrul Serviciului Administrativ:
2. Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, data-limită şi
ora până la care se pot depune acestea, locul unde se depun dosarele de concurs, date de
contact pentru informaţii suplimentare, alte date necesare desfăşurării concursului:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Rectorului Universităţii;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste
vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
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 model european;
h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, clar, numărul, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), 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.
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea.
Notă: Toate documentele solicitate se vor depune în limba română.
Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 13.09.2017, ora 14:00 .
Candidaţii vor depune un dosar cu documentele de mai sus la sediul Rectoratului – Biroul
Registratură Secretariat Administrativ.
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0348 453 102 / 111 / 125
3.

Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea posturilor scose la concurs:
Muncitor Calificat I:
- Pregătirea de bază: studii medii, şcoală profesională;
- Pregătire de specialitate: calificare în domeniul instalator tehnico-sanitar, lăcătuş mecanic.
- Experienţă în muncă şi în specialitate 9 ani.
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Îngrijitor:
- Pregătirea de bază: studii medii, şcoală profesională;
- Experienţă în muncă minim 1 an.
4. Condiţiile necesare ocupării postului de către candidat:
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 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.
5. Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Concursul va consta în probă practică şi interviu.
Proba practică se va susţine la sediul Universităţii din Piteşti, str. Tg. din Vale, nr.1,
RECTORAT, în data de 21.09.2017, începând cu ora 10:00.
Notă: Va fi avută în vedere legislaţia în vigoare la data scoaterii la concurs a postului.
7. Calendarul de desfăşurare a concursului
Nr.crt.
ACTIVITĂŢI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI
DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
Depunerea dosarelor de concurs
1
Afişarea rezultatelor selectării dosarelor de concurs
2
Depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor
3
de înscriere
Soluţionarea şi afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor
4
Organizarea şi desfăşurarea probei practice
5
Notarea probei practice şi afişarea rezultatelor
6
Depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatul probei practice
7
Soluţionarea şi afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor
8
Susţinerea interviului
9
Notarea şi afişarea rezultatelor interviului
10
Depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatul interviului
11
Soluţionarea contestaţiilor
12
Comunicarea rezultatelor finale
13

DATA LIMITĂ
13.09.2017
15.09.2017
18.09.2017
19.09.2017
21.09.2017
22.09.2017
25.09.2017
26.09.2017
27.09.2017
27.09.2017
28.09.2017
29.09.2017
29.09.2017

Informaţiile prezentate se menţin la locul de afişare până la finalizarea concursului.
Se aprobă componența comisiei de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de muncitor
calificat I şi îngrijitor:
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Comisie concurs: D.G.A. Ion BROŞTESCU - președinte;
adm. patrimoniu Vasile STĂNCIULESCU - membru;
adm. patrimoniu Daniel NEGULESCU - membru;
adm.fin. Nicolae Cătălin CRĂCIUN - secretar.
Supleanți: adm. fin. Monica ARDELEANU
adm. fin. Simona VASILESCU
Comisie contestații : Ec. Miron MAVRODIN - președinte;
Ing. Costel TRANDAFIRESCU - membru;
adm. patrimoniu Marian SANDU - membru;
adm.fin. Nicolae Cătălin CRĂCIUN - secretar.

RECTOR,
Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN

DIRECȚIA JURIDICĂ RESURSE UMANE

Şef Serv. Resurse Umane,

Victor BRATU
Consilier juridic
A-E MATEESCU
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