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UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRATIVĂ 

 

A N U N Ţ 

Universitatea din Craiova, Direcţia Generală Administrativă, scoate la 
concurs un post de conducător auto, categoriile B şi Tr sau C+E, calificat să 
deservească utilaje terasiere (TIH, Miniexcavator)  în cadrul Direcţiei Tehnice, 
Compartiment  Parc Auto. 

Concursul va consta în  proba scrisă şi interviu.  
Proba scrisă se va organiză  în data de 18.09.2017, ora 10 în  Clădire  

Cămin 4, sediul DGA, str Libertăţii nr.19, Craiova,  la Sala 119 , etajul 1, iar 
interviul în data de 20.09.2017, începâaând cu ora 10, în aceeaşi locaţie descrisă 
anterior. 
 
Condiţii de ocupare a postului: 

 

 Posesor permis conducere categoriile B şi Tr sau C+E ; 

 Calificare mecanic utilaje terasiere ; 

 Vechime minim 3 ani ; 

 Spirit de iniţiativă, sociabilitate, disponibilitate, capacitate de bună 
gestionare a timpului, capacitate de a lucra în echipă, capacitate de 
efort intelectual, capacitate de gestionare eficientă a situaţiilor de 
criză. 

 
Dosarul de concurs trebuie să conţină: 

 cerere de înscriere la concurs ; 
 actele de studii  în copie şi original;  
 dovada calificare mecanic utilaj terasier; 
 copie după cartea de identitate ; 
 recomandare de la ultimul loc de muncă ; 
 adeverinţă din care să rezulte vechimea în muncă; 
 cazier judiciar; 
 adeverinţă medicală; 
 copie după permisul de conducere ; 
 curriculum vitae. 
 

Dosarele de concurs se depun la Sala 212, Cămin nr.4, Registratura Direcţiei 
Tehnice,  până pe data de 12.09.2017 , între orele 10:00 -12:00. 
Date de contact privind secretarul comisiei: ing. Cristea Carmen, 
0251415036 
Rezultatul selecţiei dosarelor va fi afişat pe data 13.09.2017 la intrarea în 
Căminul nr.4, sediul DGA şi  pe site-ul Universităţii din Craiova (www.ucv.ro). 
Eventualele contestaţii, privind selecţia dosarelor, se depun în termen de o zi 
lucrătoare de la afişarea rezultatului selecţiei la Registratura Direcţiei Tehnice, S 212, 
Cămin 4, iar rezultatul contestaţiilor se va afişa pe data de 15.09.2017 la intrarea în 
Căminul nr.4, sediul DGA 

http://www.ucv.ro/


2 

 

Proba scrisa va avea loc în data de 18.09.2017 ora 10 :00,  la sediul DGA, str 
Libertăţii nr.19, Craiova,  la Sala 119, etajul  1. 
Rezultatul probei scrise va fi afisat în data de 18.09.2017, ora 15:00, la intrarea în 
Căminul nr.4, sediul DGA. 
Interviul va avea loc în data de 20.09.2017, ora 10:00, la sediul DGA, str Libertăţii 
nr.19, Craiova,  la Sala 119, etajul  1. 
Rezultatul interviului va fi afişat în data de 20.09.2017, orele 15:00, la intrarea în 
Căminul nr.4, sediul DGA 
Contestaţiile se pot depune în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor de la 
fiecare proba la Sala 212 , Căminul nr.4, în intervalul orar 08:00 -14:00. 
Soluţionarea acestora se va realiza în termen de 24 de ore de la depunere. 
Rezultatul final al concursului va fi afişat în data de 22.09.2017. 

 
Anexăm bibliografia şi tematica concursului. 

 
 

                                                                                               Director Direcţia 
Tehnică, 

 
   Ec.dr. Ciorbagiu-Naon Radu 

 
 

               
            
   BIBLIOGRAFIE  ŞI TEMATICĂ  CONCURS    
          post conducator auto B +Tr sau C+E    
     
 
 
            1.Codul rutier         
   a)circulaţia în intersecţii nedirijate;    
    b)circulaţia în intersecţiile cu sens giratoriu;  
     c)conducerea autovehiculului pe timp de noapte.
    2. Manual întreţinere exploatare tractor U445-TIH 
      a)îintreţinerea zilnică a autovehiculului 
      b)instalaţia hidraulica   
     3.Manual întreţinere exploatare tractor U650 
       a)întreţinerea zilnică a 
autovehiculului       b)pornirea şi 
exploatarea autovehicolelor la temperaturi scăzute   
 c)cuplarea tractorului cu remorca , transportul şi bascularea   4.Lege 
307/2007           
 a)obligatiile salariatului la locul de munca în ceea ce priveşte             
paza contra incendiilor        5. 
Securitatea şi sănătatea în muncă(HG1048/2006, HG 1146/2006)  
   a)conditii tehnice ce trebuiesc îndeplinite de autovehicule; 
    b)circulaţia pe timp nefavorabil.    
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