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ANUNȚ  
privind organizarea concursului de ocupare a postului contractual vacant/temporar vacant, după cum urmează: 
 

INFORMAȚII PRIVIND POSTUL VACANT SCOS LA CONCURS 

Denumirea postului:  Specialist în domeniul securității și sănătății în muncă/ Inginer 

Cod COR: 226302 

Nivelul postului:  DE EXECUȚIE 

Grad/treaptă profesional/ă: I 

Locul de muncă:  Serviciul intern de prevenire și protecție 

Nivel studii:  Studii superioare 

Durata și condițiile muncii:  Normă întreagă 8 ore/zi, program de lucru de la 7.30- 15.30 

Durata angajării: Perioadă nedeterminată 

Perioada de probă: 
Cel mult 90 de zile calendaristice conform Legii 53/2003 – Codul Muncii, 

consolidată; 

Concediul de odihnă: 

Concediul de odihnă și durata acestuia se acordă anual în conformitate cu 

prevederile Legii 53/2003 – Codul Muncii, consolidată, a legilor speciale și a 

reglementărilor interne UMFVBT, în funcție de vechimea fiecărui angajat; 

Salarizarea: Salariul de bază se stabilește în conformitate cu reglementările legale în vigoare. 

CONDIȚII DE OCUPARE 

Condiții 

generale de 

ocupare: 

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la 

Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene; 

b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit 

cerințelor postului scos la concurs; 

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra 

autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra 

înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă 

cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit 

reabilitarea; 

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa 

funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru 

săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei 

funcții sau a exercitării unei profesii; 

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național 

automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau 

asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea 

Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la 

art. 6 alin. (1) lit. h)  

Condiții 

specifice de 

ocupare: 

Studii: 

-studii  superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental: 

științe inginerești;  

-finalizarea unui curs în domeniul securității și sănătății în muncă, cu o durată de cel puțin de 80 

de ore, 

Vechime: 

- vechime în muncă: min.10 ani; 
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- Foarte bună cunoastere de utilizare a sistemelor de calcul- Pachetul MS Office (Word, Excel, 

Acces nivel avansat) și a sistemelor de operare Windows, 

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA DE CONCURS 

Tematica:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia:           

- Organizarea si functionarea Universitatii de Medicina si Farmacie „Victor Babes” 

Timisoara; 

- Obligaţii generale ale angajatorilor  privind securitatea si sanatatea in munca si 

supravegherea sănătăţii lucrătorilor; 

- Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, Informarea, consultarea 

si participarea lucratorilor; 

- Comunicarea şi cercetarea evenimentelor, înregistrarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi 

a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea şi raportarea bolilor 

profesionale ; 

- Obligatiile lucratorilor privind securitatea si sanatatea in munca, pericol grav şi iminent şi 

zone cu risc ridicat şi specific ; 

- Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a 

echipamentelor de muncă; 

- Protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă; 

- Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucrătorilor,pericol grav şi iminent ; 

- Cerințel minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor 

legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă; 

- Servicii interne de prevenire şi protecţie, lucratori desemnati, organizarea activităţilor de 

prevenire şi protecţie; 

- Cerinţe minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă;   

- Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă; 

- Cerinţe minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi 

expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive; 

- Organizarea şi funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă;   

- Cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a 

echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă; 

- Cerinţe minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor 

împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici; 

- Cerințe minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu 

ecran de vizualizare, cu modificările și completările ulterioare; 

- Carta Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara (www.umft.ro) 

- Regulamentul intern al Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara 

(www.umft.ro) 

- Regulamentul de organizare și funcționare al Universității de Medicină și Farmacie „Victor 

Babeș” din Timișoara (www.umft.ro) 

- Legea Educației Naționale nr. 1/2011, consolidată; 

- Legea 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice 

- Lege nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare și consultare a 

angajaților 
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- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare 

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare 

- Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările 

ulterioare 

- HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare 

- Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale 

republicată, cu modificările și completările ulterioare 

- HG nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor 

publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în 

cadrul localității, în interesul serviciului, cu modificările și completările ulterioare ; 

- H.G. nr. 250 din 8 mai 1992*) privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților 

din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare 

– Republicare, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 600/2007 privind protecția tinerilor la locul de muncă, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- OUG nr.96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- HG nr.537/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 

nr.96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- HG nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și 

completările ulterioare 

- HG nr. 1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă, 

cu modificările și completările ulterioare 

- HG nr. 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în 

muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă, cu modificările și completările 

ulterioare 

- HG nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de 

către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă, cu modificările 

și completările ulterioare 

- HG nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de 

sănătate la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare, 

- HG nr. 1028/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la 

utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare, cu modificările și completările ulterioare 

- HG nr. 1092/2006 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la 

agenți biologici în muncă, cu modificările și completările ulterioare 

- HG nr. 1093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru 

protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau 

mutageni la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și 

completările ulterioare 

- HG nr. 520/2016 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea 

lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice, cu modificările și completările 

ulterioare 

- HG nr. 1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă 

pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților 

chimici, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare, 

- OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare 

- HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand 

deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare; 
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- HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul 

Romaniei, cu modificările și completările ulterioare; 

- HG 621/2005 privind ambalajele si deseurile de ambalaje , cu modificările și completările 

ulterioare; 

- HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordin Ministru 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si 

deseuri de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordin Ministru 1281/1121/2005 privind stabilirea modalitatilor de identificare a 

containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul colectarii selective, cu 

modificările și completările ulterioare; 

ATRIBUȚIILE POSTULUI 

Activități 

specifice: 

A. Atribuțiile postului: 

a) efectuarea instruirii introductiv-generale privind securitatea și sănătatea în muncă la 

angajarea tuturor salariaților universității; 

b) efectuează identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a 

sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/ 

echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru; 

c) elaborarează , monitorizează şi actualizează  planului de prevenire şi protecţie; 

d) împreună cu conducătorii locurilor de muncă elaborează instrucţiuni proprii pentru 

completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând 

seama de particularităţile activităţilor, ale locurilor de muncă/posturilor de lucru, şi 

asigură difuzarea acestora după ce au fost aprobate de către conducere; 

e) face propuneri privind atribuţiile şi răspunderile în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se stabilesc și se 

consemnează în fișa postului; 

f) efectuează verificări privind însuşirea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor 

prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şi a 

atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 

stabilite prin fişa postului; 

g) elaborează tematiciile pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicităţii 

instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucţiunile proprii, asigurarea 

informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi 

verificarea însuşirii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite; 

h) elaborează programului de instruire-testare la nivelul universităţii ; 

i) colaborează în vederea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, 

cu structurile organizatorice ale universităţii; 

j) ţine evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific; 

k) împreună cu conducătorii locurilor de muncă stabileşte zonele care necesită semnalizare 

de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi 

amplasarea conform legislaţiei în vigoare, privind cerinţele minime pentru semnalizarea 

de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă; 

l) efectuează controale interne la locurile de muncă, cu informarea în scris a angajatorului 

asupra deficienţelor constatate şi asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora; 

m) colaborează cu Direcția Tehnică privind  evidenţa echipamentelor de muncă şi 

urmărirea verificărilor periodice şi, dacă este cazul, încercările periodice ale 

echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform 

prevederilor legale în vigoare; 

n) face identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de 

lucru şi întocmirea listei interne de dotare, conform prevederilor legale în vigoare; 

o) urmăreşte întreţinerea, manipularea şi depozitarea adecvată a echipamentelor 
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individuale de protecţie şi a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte 

situaţii prevăzute legislația în vigoare; 

p) participă la cercetarea evenimentelor pe teritoriul universităţii; 

q) elaborarează rapoarte privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din 

universitate; 

r) urmăreşte realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul 

vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor; 

s) colaborează cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, medicul de medicina muncii, 

în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie; 

t) colaborează cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor 

angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul 

universităţii: 

u) urmăreşte actualizarea planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a 

planului de evacuare; 

v) asigură interfața/legătura cu serviciul extern de medicina muncii; 

w) urmărește realizarea efectuării anuale a controalelor de medicina muncii în colaborare 

cu serviciul extern de medicina muncii. 

x) participa la gestionarea aspectelor legate de obținere și menținere în termen de 

valabilitate a autorizației/autorizațiilor de mediu în cadrul UMFVBT, după caz; 

y) asigură implementarea și respectarea prevederilor Legii nr. 132/2010; 

z) întocmeste documentele legale de evidență, transport și gestiunea deșeurilor; 

aa) întocmeste fișe de caracterizare pentru deșeurile periculoase; 

bb) participa la identificarea, codificarea deșeurilor pe tipuri conform HG 856/2002; 

cc) întocmeste evidența gestiunii deșeurilor; 

dd) propune modalitati de valorificare a deseurilor și asigură monitorizarea și raportarea 

deșeurilor; 

ee) indeplineste procedurile legate de gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje 

ff) propune variante de implemnetare a fluxului gestiunii deșeurilor: metodele de colectare, 

trasport, depozitare,reciclare,incinerare; 

gg) intocmeste documentele necesare planificarii activităților de gestionare a deșeurilor; 

organizarea activitățea de gestiune a deșeurilor; 

hh) participa la evaluarea activităților în procesul de management al deșeurilor; 

ii) îndeplineste atributii responsabilităților privind gestionarea deșeurilor; 

jj) participa la elaborarea programului de management de mediu; 

 

Obligații privind responsabilitățile de securitate și sănătate în muncă (SSM) : 

1. În calitate de lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu 

pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea 

angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire 

profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de 

acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. 

2. În timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu și pe intrega perioada de desfășurare a 

activitatii în cadrul programului zilnic de lucru este obligat să:    

a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, 

echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie;   

b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, 

să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;   

c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau 

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, 

aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste 

dispozitive;  

d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de 

muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru 
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securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de 

protecţie;   

e) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului 

accidentele suferite de propria persoană;   

f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este 

necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de 

către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi 

securităţii lucrătorilor;   

g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii 

desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi 

condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în 

domeniul său de activitate;   

h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă, instrucțiunile proprii de securitate si sanatate in muncă şi 

măsurile de aplicare a acestora;   

i) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.   

j) să oprească lucrul la apariția unui pericol iminent de producere a unui accident și 

să informeze de îndată conducătorul locului de muncă;  

k) să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în 

pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalți 

participanți  din cadrul departamentului, disciplinelor, compartimentelor, 

laboratoarelor, atelierelor etc; 

3. Sa efectueze controalele medicale periodice de medicina muncii organizate de catre 

UMFVBT; 

4. Să mențină și să dețină în termen de valabilitate fișa de aptitudine de medicina muncii, 

in acest sens se autosesizează si informează șeful iererhic despre scadența efectuării 

controlului medical periodic de medicina muncii, stabilind programarea acestuia in 

cazul în care nu este deja programat de catre Serviciul Intern de Prevenire si Protectie 

din cadrul UMFVB.; 

5. Sa comunice de îndata, conducerii, orice eveniment produs pe teritoriul UMFVBT sau 

în orice alt loc de munca organizat de acesta, atunci cand a luat la cunostinta despre 

astfel de evenimente; 

6. Sa participe la instruirile de SSM si PSI, să efectueze instruirea la locul de munca si  

instruirea periodica pe linie de securitate si sanatate in munca inclusiv pentru prevenirea 

si stingerea incendiilor, dupa care sa semneze fisele individulale de instruire. 

7. Sa cunoasca, sa respecte si sa aplice legislatia, actele interne, deciziile, instructiunile 

proprii SSM si orice alte proceduri pe linie de sanatate si securitate in munca respectiv 

pe linie de prevenire si stingere a incendiilor emise de angajator si aplicabile locului de 

munca. 

8. Sa-si însuseasca permanent si sa respecte procedurile interne de lucru, instructiunile 

proprii de securitate si sanatate in munca, prevederile regulamentului intern si ale 

contractului colectiv de munca precum si alte dispozitii ce tin de sarcina de munca si 

îndatoririle de serviciu. 
 

Legat de 

disciplina 

muncii, 

răspunde de: 

-  îmbunătățirea permanentă a pregătirii sale profesionale și de specialitate;  

-  păstrarea confidențialității informațiilor și a documentelor legate de universitate; 

-  utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul universității; 

-  respectarea prevederilor normativelor interne și a procedurilor de lucru privitoare la postul său;  

- adoptarea în permanență a unui comportament în măsură să promoveze imaginea și interesele 

universității; 

- respectarea legislației muncii, a regulamentului intern și altor reglementări interne. 
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DOSARUL DE CONCURS 

Componența 

dosarului de 

concurs: 

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate 

în termen de valabilitate; 

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de 

nume, după caz; 

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor 

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

postului; 

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care 

să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, 

conform model; 

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; 

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către 

medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului; 

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni 

prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu 

privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra 

minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea 

Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare; 

i) curriculum vitae, model comun european. 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru 

candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea 

de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în 

condițiile legii. 

Copiile de pe actele prevăzute la alin. lit. b)-e), precum și copia certificatului de încadrare într-un 

grad de handicap se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea 

„conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs, la depunerea dosarului de concurs. 

Documentul prevăzut lit. f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind 

antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a 

solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct 

de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are 

obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior 

datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice. 

Documentul prevăzut la lit. h) poate fi solicitat și de către autoritatea sau instituția publică 

organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii 

Toate documentele enumerate mai sus sunt obligatorii pentru înscrierea la concurs. Lipsa unui sau 

mai multor documente duce la respingerea dosarului de concurs!!! 

ÎNSCRIEREA LA CONCURS 

Depunerea 

dosarului de 

concurs: 

Dosarele de concurs se depun la Biroul resurse umane sau pot fi transmise de candidați prin Poșta 

Română, serviciul de curierat rapid sau poșta electronică (la adresa de e-mail cariere@umft.ro), conform 

calendarului de concurs. 

Adresa: Piața Eftimie Murgu, nr. 2, Timișoara, jud. Timiș, în atenția Biroului Resurse Umane 

 

În situația în care candidații transmit dosarele de concurs prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid 

sau poșta electronică, candidații primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de 

către aceștia și au obligația de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la 

mailto:cariere@umft.ro
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alin. b)-e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai 

târziu de data și ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancțiunea neemiterii actului 

administrativ de angajare 

 

Transmiterea documentelor prin poșta electronică se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, 

documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă. 

 

Nerespectarea prevederilor de mai sus, după caz, conduce la respingerea candidatului. 

 

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, conform 

calendarului de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității 

probelor de concurs. 

 

COMISIA 

Comisia de 

concurs: 

Președinte:  Prof.Fiat Filip, Director DGA 

Membru:    Șef Birou Ing.Dinu Florin 

Membru:    Șef Serviciu Tehnic, Ing.Mocanu Marius 

Secretar:     Ec.Birtea Daniela-Simona 

Comisia de 

soluționare a 

contestațiilor: 

  

Președinte: Director Social-Administrativ, Ing. Filip Grațiela 

Membru:    Șef Birou Gașpar Măriuca 

Membru:    Ing.Adam Daniela 

Secretar:    Ec.Birtea Daniela-Simona 

 

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI 
Concursul pentru ocuparea postului constă în 3 etape succesive, după cum urmează: 

- selecția dosarelor de înscriere la concurs; 

- proba scrisă; 

- interviul. 

Selecția 

dosarelor de 

concurs 

Se notează cu calificativele ADMIS sau RESPINS; 

Proba scrisă: 

Constă în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unor teste-grilă prin care se testează 

cunoștințele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul și se 

notează cu un punctaj de maximum 100 de puncte și calificativele ADMIS sau RESPINS;  

Proba scrisă poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la selecția dosarelor 

de concurs. 

Proba practică: - 

Interviul: 

În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților și se notează cu 

un punctaj de maximum 100 de puncte și calificativele ADMIS sau RESPINS; 

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă 

și/sau proba practică, după caz. 

Proba 

suplimentară 
Conform procedurii/metodologiei descrise 

Punctajul minim de promovare, respectiv pentru calificativul ADMIS, pentru funcțiile de execuție este de 50 de puncte, iar 
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pentru funcțiile de conducere, punctajul minim de promovare, respectiv pentru calificativul ADMIS, este de 70 de puncte. 

Lucrările care prezintă însemnări de natură să conducă la identificarea candidaților se anulează și nu se mai corectează. 

Mențiunea "anulat" se înscrie atât pe lucrare, cât și pe borderoul de notare și pe centralizatorul nominal, consemnându-se aceasta 

în procesul-verbal. 

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și/sau proba practică și interviu, doar în 

cazul în care candidatul a obținut minimum 50 de puncte și calificativul ADMIS la toate probele de concurs. 

Comunicarea rezultatelor fiecărei probe, precum și a rezultatelor finale se face prin afișare la sediu și pe pagina web a 

universității (www.umft.ro) 

Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaților, în vederea îndeplinirii formalităților prealabile, 

respectiv verificarea identității.  

Verificarea identității candidaților se face pe baza cărții de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit 

legii, aflate în termen de valabilitate.  

Candidații care nu sunt prezenți la efectuarea apelului nominal ori care nu fac dovada identității prin prezentarea cărții de 

identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate, se consideră absenți, 

respectiv respinși. 

Din acest moment este interzis accesul candidaților care întârzie sau al oricărei alte persoane, în afara membrilor comisiei de 

concurs, precum și a persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs, respectiv supravegherea desfășurării probei. 

După verificarea identității candidaților, ieșirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepția situațiilor de 

urgență în care aceștia sunt însoțiți de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de către secretarul comisiei de concurs. 

Nerespectarea acestor dispoziții atrage eliminarea candidatului din proba de concurs. Comisia de concurs, constatând încălcarea 

acestor dispoziții, elimină candidatul din sală, înscrie mențiunea "anulat" pe lucrare și consemnează cele întâmplate în procesul-

verbal. 

 

CONTESTAȚII 
Depunerea și soluționarea contestațiilor se desfășoară conform prevederilor Regulamentului privind ocuparea 

posturilor vacante sau temporar vacante corespunzător funcțiilor contractuale din cadrul UMFVBT, disponibil pe 

pagina de internet www.umft.ro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.umft.ro/
http://www.umft.ro/
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CALENDARUL DE CONCURS 

Perioada de depunere a dosarelor: 06.02.2023-17.02.2023 

Afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs: 20.02.2023, ora 14.00 

Depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor de concurs: 
20.02.2023, ora 15.00 -  21.02.2023 

ora 15.00 

Soluționarea contestațiilor privind rezultatul selecției dosarelor de concurs 

și afișarea rezultatelor finale: 
22.02.2023, ora 10.00 

Proba scrisă: 
01.03.2023, ora 10.00,  

Sala Bibliotecă, etaj I 

Afișarea rezultatelor probei scrise: 01.03.2023, ora 14.00 

Depunerea contestațiilor privind rezultatul probei scrise: 
01.03.2023, ora 15.00 – 02.03.2023 

ora 15.00 

Soluționarea contestațiilor privind rezultatul probei scrise și afișarea 

rezultatelor finale: 
03.03.2023 ora 09.00 

Interviul: 
03.03.2023 ora 10.00 

Sala Bibliotecă, etaj I 

Afișarea rezultatelor interviului: 03.03.2023 ora 14.00 

Depunerea contestațiilor privind rezultatul interviului: 
03.03.2023 ora 15.00- 06.03.2023 ora 

15.00 

Soluționarea contestațiilor privind rezultatul interviului și afișarea 

rezultatelor finale: 
07.03.2023 ora 10.00 

 

Informații suplimentare se obțin la Direcția Resurse Umane a universității, e-mail: cariere@umft.ro, sau telefon: 

0256 499 120.      

 

 

mailto:cariere@umft.ro

