
 

 

 

      ANUNȚ 

 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din 

Timișoara  organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 2 posturi: muncitor 

calificat II- INSTALATOR Direcția  General Administrativă-Serviciul Tehnic- Ateliere 

I.  Condiţii de participare la concurs: 

Condiţiile de participare la concurs sunt  conf.H.G. nr.286/23.03.2011 actualizată. 

Îndeplinirea condițiilor de participare este obligatorie pentru înscrierea la concurs. 

1. Condiţii generale de participare la concurs: 

a)  cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunoaşterea  limbii române, scris şi vorbit; 

c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d)  capacitate deplină de exerciţiu; 

e)  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. 

 2. Condiţii  participare la concurs:  

- Studii  G/M/ profesionale / echivalente, cu certificat de calificare- instalator: 

- Vechime în domeniul postului: -minim 1 an; 

 

II. Dosarul de concurs  

1- cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice 

organizatoare; 

2- copia actului de identitate, certificat de naștere sau orice alt document care atestă identitatea, 

potrivit legii, după caz (prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor); 

3- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale 

postului (prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor); 

4- carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau 

în specialitatea studiilor, în copie (prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii 

copiilor); 

5- cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 

facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (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); 

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 

unitățile sanitare abilitate; 

7- curriculum vitae. 

8- alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului(prezentate şi în original în vederea 

verificării conformităţii copiilor cu acestea). 

9- copie certificat căsătorie – pt femei 

Dosarele se depun până în:  17.06.2022 ora 14.00, la Directia Resurse Umane     

 

III.  Concursul constă în următoarele etape:   

-Analiza dosarelor   

-27.06.2022, ora 13.00 -proba scrisă; 

-29.06.2022, ora 13.00 - proba practică; 

-01.07.2022, ora 13.00 -interviu. 

Fiecare probă este eliminatorie, punctajul minim ce trebuie obținut la fiecare probă este de 50 de 

puncte. 

 

IV.  DESCRIERE  POST  

 

A. ELEMENTELE DE IDENTIFICARE A POSTULUI:  
A.1. Denumire post, grad, nivelul studiilor: muncitor calificat II- INSTALATOR, cu studii G/ 

profesionale /echivalente, cu certificat de calificare ; COR 712612, personal nedidactic; 

A.2. Vechime: în domeniul  postului:- de minim 1 an  

A.3. Scopul principal al postului:  activitati în domeniul exploatării instalațiilor termice și sanitare. 

 

B. CERINŢE POST:  
B.1. Studii de specialitate: studii generale, școala profesională / echivalente 

B.2. Cunoștințe de operare pe calculator (necesitate şi nivel): nu este cazul 

B.3. Limbi străine (necesitate și nivel de cunoaștere): nu este cazul  

B.4. Abilități, calități și aptitudini necesare: capacități de comunicare, rezolvarea unor situații 

profesionale uzuale, soluționarea eficientă și operativă a acestora; spirit de echipă dezvoltat; dorința 

de formare profesională continuă; flexibilitate în muncă și disponibilitate la timp de muncă prelungit. 

CERINȚE SPECIFICE: - 

 

C. ATRIBUŢII  POST (generale):  

 

 calculează necesarul estimat de materiale pentru realizarea lucrării menționată în Referatul de 

reparații;  

 identifică mijloacele de muncă, materialele necesare și echipamentele de lucru în funcție de tipul 

lucrării de efectuat;  

 realizează activitățile zilnice, stabilind etapele activităților în conformitate cu tipul lucrărilor de 

realizat și timpul necesar pentru finalizarea acestora;  

 realizează doar lucrări repartizate zilnic corespunzătoare ierarhiei pe verticală;  

 este interzisă realizarea de lucrări sau alte sarcini dispuse întâmplător de altcineva decât șefii săi 

ierarhici pe verticală;  

 realizează lucrări de întreținere conform graficului acestora;  

 realizează lucrările pe baza cerințelor aprobate în prealabil de șeful serviciului;  

 pregătește frontul de lucru prin adoptarea tuturor măsurilor de securitate necesare pentru evitarea 

oricăror accidente;  



 verifică și utilizează corect uneltele manuale și mecanizate din dotare;  

 montează instalații interioare de canalizare;  

 montează instalații interioare de apă de consum menajer;  

 montează obiecte sanitare, accesorii și utilaje folosite în instalațiile sanitare;  

 întreține instalațiile tehnico-sanitare;  

 execută operația de montaj a tuburilor, coturilor, elementelor de ramificație, pieselor de curățire, prin 

mufare sau flanșare și le etanșează la îmbinări cu materiale speciale;  

 execută trecerile prin planșee și ziduri pentru instalațiile de canalizare, respectând normele de 

securitate și rezistență ale construcțiilor;  

 amenajează și montează sifoanele de pardoseală în locurile indicate;  

 conductele de distribuție sunt pozate prin trecerile speciale din ziduri și planșee și fixate în piesele de 

prindere;  

 instalațiile sunt spălate, apoi umplute cu apă și supuse la presiune conform indicațiilor;  

 remediază defecțiunile constatate la toate tipurile de instalații și utilaje/aparate de utilizare folosite 

pentru alimentare cu apă, canalizare, ridicare a presiunii apei;  

 lucrările de reparații sunt executate cu consumuri de materiale și alte resurse optime; 

instalațiile, utilajele, elementele sunt verificate tehnic și funcțional pentru identificarea stărilor 

anormale;  aplică procedurile tehnice de execuție și control al calității;  

 întreține uneltele din dotare;  

 menține curățenia la locul de muncă;  

 transportă materiile prime și materialele de la magazie la locul de muncă;  

 verifică gradul de degradare a elementelor de construcție;  

 verifică starea echipamentelor de lucru aplicând procedurile de întreținere a acestora informând 

superiorul ierarhic asupra deteriorării /defectării lor; 

 participă la descărcarea și depozitarea materialelor; 

 participă la întreținerea curățeniei în campus (alei, spații verzi) 

 conjunctural, constituie obligație de serviciu și alte sarcini nespecifice postului, date de șeful ierarhic 

superior (încărcare, descărcare, manipulare, transport manual de materiale de construcții, obiecte de 

inventar, mobilier, cărți și publicații, dosare în vederea arhivării etc.); 

 constituie obligație de serviciu și alte sarcini date de șeful ierarhic superior, legate de specificul 

postului cu respectarea repartizării echitabile a sarcinilor între posturi; 

 respectă prevederile Regulamentului intern, a legislației în domeniu, procedurile de lucru, precum și 

celelalte reguli și regulamente existente în unitate, dispoziții, decizii, circulare si hotărâri ale 

Conducerii;  

 respectă atribuțiile stabilite în prezenta fișă a postului precum și alte sarcini stabilite de conducătorul 

ierarhic superior;  

 asimilează cunoștințele necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu precum și a legilor, 

regulamentelor, instrucțiunilor și ordinelor referitoare la sarcinile de serviciu;  

 în cazul unor situații de excepție ce impun rezolvarea operativă a altor situații sau probleme ivite, va 

răspunde acestor cerințe, prin prelungirea programului de muncă săptămânal, la solicitarea conducerii;  

 respectă confidențialitatea informațiilor obținute cu ocazia exercitării atribuțiilor și sarcinilor de 

serviciu;  
 

 

 

 



D. BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICĂ CONCURS 

TEMATICĂ: 

1. Drepturile și îndatoririle angajatului; 

2. Norme de securitate și sănătate în munca; 

3. Instalații de alimentare cu apa; 

4.Retele interioare de alimentare cu apa rece și apa calda de consum; 

5.Dimensionarea elementelor de instalații; 

6. Condiții de amplasare și montare a instalațiilor; 

7. Condiții tehnice pentru verificarea și recepția instalațiilor; 

 

BIBLIOGRAFIA: 
 

• Regulament intern – USAMVB Timișoara  

• Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; Finanțarea și 

patrimoniul universităților; 

• Legea nr. 319 din 2006 – Legea securității și sănătății în muncă. Hotărârea nr. 11461/2006 

privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a 

echipamentelor de muncă 

• Normativ privind exploatarea instalațiilor de încălzire centrală-113/1-02, aprobat de MLPTL cu 

Ordinul nr.929/02.07.2002  

• Normativ privind exploatarea instalațiilor de ventilare și climatizare-1 5/2-98, aprobat de 

MLPTL cu Ordinul nr.55/N-15.07.98 '  

• Normativ privind proiectarea și executarea instalațiilor san¡tare-19-94, aprobat de MLPTL cu 

Ordinul nr.l7/N-16.05.95  

• Normativ privind exploatarea instalațiilor sanitare I 9/1-96 aprobat de MLPTL cu Ordinul 

nr.86/N-05.12.96 ' 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CALENDARUL de desfășurare a  concursului de ocupare a postului de  muncitor calificat II- 

INSTALATOR Direcția  General Administrativă-Serviciul Tehnic- Ateliere 

Nr.

crt 
Etapa concurs Locul 

zi 
Data/Perioada Ora 

1. 
Data limită de depunere a 

dosarelor 
DRU-Biroul Personal   L 

pana in  
20/06/2022 

14,00 

2 

Selecția dosarelor de înscriere Sala  DRU MI 22.iun 13,00 

Afișarea rezultatelor selecției 

dosarelor 

Avizierul și site-ul 

universității 
MI 22.iun 15,00 

Depunerea contestațiilor DRU-Biroul Personal   J 23.iun 
9.00- 
12,00 

Afișarea rezultatelor 

contestațiilor 

Avizierul și site-ul 

universității 
V 24.iun 16,00 

  3. 

Probă scrisă Sala  DRU M 28.iun 
13,00-  
15,00 

Afișarea rezultatelor de la proba 

scrisă 

Avizierul și site-ul 

universității 
M 28.iun 16,00 

Depunerea contestațiilor DRU-Biroul Personal   MI 29.iun 
9.00- 
12,00 

Afișarea rezultatelor 

contestațiilor 

Avizierul și site-ul 

universității 
MI 29.iun 16,00 

4 

Probă practică 

(cf. planului stabilit de comisia 

de concurs) 
Sala  DRU J 30.iun 

13,00-  
15,00 

Afișarea rezultatelor de la proba 

practică 

Avizierul și site-ul 

universității 
J 30.iun 16,00 

Depunerea contestațiilor DRU-Biroul Personal   V 01.iul 
9.00- 
12,00 

Afișarea  rezultatelor 

contestațiilor 

Avizierul și site-ul 

universității 
V 01.iul 16,00 

5 

Interviu (cf. planului stabilit de 

comisia de concurs) 
Sala  DRU L 04.iul 13,00 

Afișarea rezultatelor de la 

interviu 

Avizierul și site-ul 

universității 
L 04.iul 16,00 

Depunerea contestațiilor DRU-Biroul Personal   M 05.iul 
9.00- 
12,00 

Afișarea  rezultatelor 

contestațiilor 

Avizierul și site-ul 

universității 
M 05.iul 15,00 

 6. Afișarea rezultatelor finale 
Avizierul și site-ul 

universității 
M 05.iul 16,00 

 Rector                                                Director Resurse Umane 

          Prof.univ.dr.Popescu Cosmin Alin                          ec.Cheț Cornelia 


