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Nr. 337/23.01.2015 

A N U N Ţ 
 

  UNIVERSITATEA „Alexandru Ioan Cuza” din IAŞI organizează concurs pentru ocuparea 

următorului post: 

MUNCITOR CALIFICAT ELECTRICIAN 

la  Grădina Botanică „Anastasie Fătu” din Iaşi – 

normă întreagă, perioadă nedeterminată 
 

Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească minim următoarele condiţii specifice 
şi condiţii generale: 
 
 
 
 
 

a) Condiţii specifice: 
 

 Studii: minim şcoală generală şi calificare 
profesională/şcoală profesională în domeniul 
electric; 

 Vechime în domeniu de minim 10 ani; 
 Cunoştinţe în domeniul electric, electronic, 

electrotehnic; 
 Aptitudini şi abilităţi: 

 abilităţi practice în executarea lucrărilor 
electrice uzuale; 

 persoană organizată, atentă, 
responsabilă, operativă, iniţiativă;  

 bune abilităţi de comunicare, lucru în 
echipă. 

 adaptare dinamică la sarcini de lucru. 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Condiţii generale: 
 

 să fie cetăţean român sau cetăţean al altor state membre 
ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European şi domiciliul în România; 
 să cunoască limba română, scris şi vorbit; 
 să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile 
legale; 
 să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 
 să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 
medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile 
sanitare abilitate; 
 să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de 
vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 
postului scos la concurs; 
 să nu aibă condamnări definitive pentru săvârşirea unor 
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.

 
           Concursul va consta în:  
 
 Proba scrisă (din bibliografia menţionată): 
 

 data şi ora desfăşurării:  23 februarie 2015, ora 09.00 
 locul desfăşurării: Grădina Botanică „Anastasie Fătu” din Iaşi 
 comunicarea rezultatelor: maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei; 
 termen de contestaţii: o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor; 
 comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse: maxim o zi lucrătoare de la expirarea         

termenului de depunere a contestaţiilor. 
 

 Proba practică 
 data şi ora desfăşurării: se va comunica odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă; 
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 locul desfăşurării: se va comunica odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă; 
 comunicarea rezultatelor: maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei; 
 termen de contestaţii: o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor; 
 comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse: maxim o zi lucrătoare de la expirarea 

termenului de depunere a contestaţiilor. 

 Interviul 
 data şi ora desfăşurării: se va comunica odată cu afişarea rezultatelor la proba practică; 
 locul desfăşurării: se va comunica odată cu afişarea rezultatelor la proba practică; 
 comunicarea rezultatelor: maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei; 
 termen de contestaţii: o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor; 
 comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse: maxim o zi lucrătoare de la expirarea 

termenului de depunere a contestaţiilor. 
 

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obţinut la fiecare probă fiind de 50 de puncte. 

Rezultatele finale ale concursului se afişează în maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de 

depunere a contestaţiilor pentru ultima probă. 
 

Bibliografia. Tematica propusă pentru organizarea şi desfăşurarea concursului: 
 

1. Cartea electricianului de întreţinere din intreprinderile industriale, Editura Tehnică,1973 

2. Legea nr.319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă. 

        Dosarele de candidatură se vor depune până la data de  10.02.2015, ora 15.00, la Serviciul Personal şi 

Dezvoltare Profesională – Direcţia Resurse Umane, Corpul “J” – Corpul Administrativ al Universităţii, etaj 1; 

persoana de contact: Daniela Racu - telefon: 0232 201319 

Conţinutul dosarului: 

 Cererea de participare la concurs adresată domnului Rector al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 
însoţită de declaraţia cadidatului conform art. 295 alin.(4) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 2011, 
respectiv art. 11 din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice; 

 Curriculum vitae; 
 Documentele care să ateste nivelul studiilor şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări, documentele 

care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice (original +copie); 
 Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil 

cu funcţia pentru care candidează; candidaţii care depun la înscriere declaraţie pe propria răspundere că nu au 
antecedente penale, au obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu 
până la data desfăşurării primei probe a concursului; 

 Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care se organizează 
concursul, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului 
sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, 
numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii); 

 Actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; certificat de naştere şi 
certificat de căsătorie, după caz; (original +copie);  

 Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în 
specialitatea studiilor (original +copie). 
 

 

Detalii suplimentare puteţi obţine la Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională: tel. 0232 201319 
 

 

RECTOR, 

   Prof.univ.dr. Vasile Işan                

           Întocmit, 

ec. Daniela Racu    

tel:0232201319
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        Decizia nr.  117 din 27.01.2015 
 

Având în vedere: 

 Hotărârea Biroului Executiv al Consiliului de Administraţie nr.10P din data de 07.01.2015, prin care s-a aprobat 

propunerea de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de Muncitor calificat 

electrician,  normă întreagă, perioadă nedeterminată, la Grădina Botanică „Anastasie Fătu” din Iaşi, precum 

şi propunerea privind componenţa comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor; 

 Prevederile HOTĂRÂRII nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale 

şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 

sectorul bugetar plătit din fonduri publice. 
 

 Rectorul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în baza Legii educaţiei naţionale 

nr. 1/2011, emite următoarea: 
 

D E C I ZI E  
 

Art.1. În vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru ocuparea postului de Muncitor calificat electrician, 
normă întreagă, perioadă nedeterminată, la Grădina Botanică “Anastasie Fătu” din Iaşi, se constituie următoarea comisie de 

concurs: 
 

Preşedinte: prof.univ.dr. Cătălin TĂNASE, Prorector pentru organizarea şi dezvoltarea sistemului informaţional, 

evaluarea activităţilor şi a personalului 

Membri:       Eugen CIOBANU, administrator financiar I (S) 

 biolog dr. Adrian OPREA, biolog principal (S) 

Secretar: ec. Daniela RACU, Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională 
 

 

Art.2. În vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru ocuparea postului de Muncitor calificat electrician, 

normă întreagă, perioadă nedeterminată, la Grădina Botanică “Anastasie Fătu” din Iaşi,  se constituie următoarea comisie de 

soluţionare a contestaţiilor: 
                                                                                                                                                                                                                           

Preşedinte: biolog dr. Camelia Mariana IFRIM, biolog principal (S)-Secretar Ştiinţific Grădina Botanică 

Membri:       biolog dr. Ciprian BÎRSAN, biolog specialist (S) 

 ing. Mihaela POPA, administrator financiar I (S) 

Secretar: ec. Daniela RACU, Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională 
 

 Art.3. Comunicarea prezentei decizii persoanelor care fac parte din comisia de concurs şi din comisia de soluţionare a 

contestaţiilor se va face de către secretarul comisiilor, persoană din cadrul Direcţiei de Resurse Umane – Serviciul Personal şi 

Dezvoltare Profesională. 

 

Rector, 

Prof.univ.dr. Vasile Işan 
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