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ROMÂNIA 
MINISTERUL  EDUCAŢIEI  ŞI  CERCETĂRII  ŞTIINŢIFICE 

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” din ALBA IULIA 
RO - 510009, Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr.5 

Tel: 40-258-806130, 806276           Fax: 40-258-812630, 806276 
E-mail: cond@uab.ro 

 
Nr. 973 / 21.01.2015            

                                                    
 

A N U N Ţ 
 
 

Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr.5, 
judeţul Alba, organizează  concurs  în  vederea ocupării postului  vacant  de Îngrijitor; COR 911201, din 
cadrul Serviciului Administraţie Patrimoniu şi de Aprovizionare .  

 
 I. Condiţiile necesare  participării  la  concursul organizat  în vederea ocupării  unui  post  de natura 

celui anunţat sunt: 
Cetăţenie română, cunoaştere limba română scris-vorbit, vârsta minimă reglementată de lege, capacitate 

deplină de exerciţiu, stare de sănătate corespunzătoare, cerinţele de studii şi vechime, nu a fost condamnată 
definitiv ceea ce ar crea incompatibilitate în exercitarea funcţiei. 

II. Condiţiile  generale şi  specifice  care trebuie  îndeplinite  de  candidaţi  pentru  participarea  la 
concurs sunt: 

- Studii medii(G);  
III. Principalele atribuţii din fişa postului sunt: 

-  aspiră, matură sectoarele repartizate; 
-  spală  şi dezinfectează grupurile sanitare (lavoare, wc-uri); 
-  şterge cu lavete umede uşile,  birourile, dulapurile, caloriferele, pervazele, geamurile  etc; 
-  şterge praful de pe pereţi, balustrade etc.; 
-  evacuează gunoiul  şi  îl  încarcă  în  pubele; 
-  participă la activităţi comune (deszăpezire, evacuarea apei în caz de inundaţii etc.); 
-  respectă normele privind dezinsecţia şi deratizarea. 

       IV.  Dosarul candidatului de înscriere la concurs va cuprinde următoarele documente: 
- cerere de înscriere (pusă la dispoziţie la depunerea dosarului);  
- declaraţie privind incompatibilitatea (pusă la dispoziţie la depunerea dosarului); 
- copii ale actului de identitate şi ale actelor de stare civilă (certificat de naştere, certificat de căsătorie-

dacă este cazul), împreună cu originalul pentru a certifica copiile; 
- copiile actelor de studii, specializări, calificări, care să ateste îndeplinirea condiţiilor specifice, împreună 

cu originalul pentru a certifica copiile; 
- carnetul de muncă, sau adeverinţele care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate; 
- adeverinţă care atestă starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 3 luni anterior derulării 

concursului de către medicul de familie al candidatului sau de alte unităţi sanitare abilitate;  
- curriculum vitae; 
- cazier judiciar; 
- recomandare de la ultimul loc de muncă sau din partea unei persoane care poate da relaţii privind 

profilul profesional şi moral al candidatului. 
  Dosarele de înscriere la concurs se depun la Biroul Personal Salarizare al universităţii (Direcţia 
General Administrativă - Corp D - parter),  până  la  data  de  04.02.2015 ora 1600. 

V.  BIBLIOGRAFIA  şi  TEMATICA sunt: 
        Bibliografia: 
     -    Legea  securităţii  şi  sănătăţii  în  muncă  nr. 319/ 14.07.2006, actualizată; 
     -   H.G. 1048/ 09.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către   
         lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă; 

        -   Regulamentul Intern de Funcţionare al Universităţii-2013; www.uab.ro (Informare publică,  
            Regulamente DGA).    
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         Tematica:   
- Metode  şi tehnici  de  curăţat;  
- Metode  şi tehnici  de  spălare; 
- Metode  şi tehnici  de  dezinfecţie;  
- Materiale, substanţe  şi  soluţii  folosite  la  curăţenie, spălare  şi  la  dezinfecţie; 
- Norme de protecţia muncii.  

   VI. CALENDARUL CONCURSULUI:  
        Concursul se va desfăşura în 3 etape succesive, astfel: 
    1.  Selecţia dosarelor de înscriere ( 05.02.2015-06.02.2015) 
 Conform art.20 alin.(1) din Regulamentul-cadru de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu modificările din H.G.nr.1027/2014, 
după depunerea dosarelor de concurs, comisia de concurs va verifica îndeplinirea condiţiilor de participare 
la concurs specificate în prezentul anunţ, iar  rezultatul etapei de selecţie a dosarelor de înscriere la concurs 
se va comunica în maxim 2 zile lucrătoare. Rezultatul selectării dosarelor, pe baza îndeplinirii condiţiilor de 
participare la concurs, va fi afişat la avizierul Biroului Personal  Salarizare în data de 06.02.2015 şi va 
conţine specificaţia  “Admis / Respins” în vederea participării la concurs în dreptul fiecărui candidat, 
însoţită de motivul respingerii dosarului (dacă este cazul). Se pot prezenta la etapa următoare numai 
candidaţii admişi la această etapă. 

2.  Organizarea şi desfăşurarea probei practice a concursului - 19.02.2015, ora 1000, la sediul 
universităţii – Direcţia General Administrativă. 

 Intrarea candidaţilor în sala de concurs se va efectua pe baza actului de identitate(BI/CI) începând cu ora 
945 până la ora 955. 

Pentru evitarea unor evenimente neplăcute, se intezice accesul în sala de concurs cu următoarele obiecte 
şi materiale: Telefoane mobile, alte echipamente electronice, materiale sau documente. 

Proba  practică  se va desfăşura  pe  baza  unui  plan  care  va  fi  afişat  la  Biroul Personal Salarizare, 
în data de 19.02.2015, ora 900  , şi  proba  va dura  maxim 2 ore. 
      Se pot prezenta la etapa următoare numai candidaţii admişi la această etapă (au obţinut minim 50 de 
puncte). 

3.Organizarea şi desfăşurarea probei orale( interviului) a concursului. 
 Susţinerea probei orale( interviului) va fi anunţată după încheierea probei practice, odată cu afişarea 

rezultatelor la proba practică.  
În cadrul interviului se testează abilităţile impuse de funcţie, motivaţia, iniţiativa, comportamentul în 

situaţii de criză. 
În vederea susţinerii probei orale, candidaţii vor intra în sală  în ordine alfabetică, fiecare candidat 

având  alocat  maxim  30  de  minute  pentru susţinerea interviului.  
 Rezultatele finale ale concursului, se vor comunica după 1 zi lucrătoare de la data finalizării ultimei 

probe (interviul).  
Candidaţii vor fi afişaţi în ordinea descrescătoare a mediei generale (media aritmetică  a punctajelor 

obţinute la proba practică şi interviu) şi va fi declarat “ADMIS” candidatul cu media cea mai mare. 
Candidatul declarat admis trebuie să se prezinte la post în termen de 5 zile calendaristice. 
Candidatul  declarat  admis  va  fi  supus  unei  perioade  de  probă. 
VII. Contestaţii  

    Dupa afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba practică şi interviu, candidaţii nemulţumiţi 
pot face contestaţie, în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selectiei dosarelor, 
respectiv de la data afişării rezultatului probei practice ori a interviului, la secretarul comisiei de concurs – 
Biroul Personal Salarizare, sub sancţiunea decăderii din acest drept. 
    Perioadele de depunere a contestaţiilor vor fi anunţate odată cu afişarea rezultatelor fiecărei  etape. 

         
        Informaţii  suplimentare  se  pot  obţine  la  Biroul Personal  Salarizare  al  universităţii (Direcţia 

General Administrativă - Corp D - parter) sau la telefon  0258-806275; 0258-806276. 
 

RECTOR 
Prof.univ.dr.  VALER DANIEL BREAZ 

 
Şef Birou Personal Salarizare, 

Gabriela Joldeş 


