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ANUNȚ 
 

 

Editura Universitaria – Tipografia universității, anunţă organizarea examenului de promovare 

pe postul de administrator patrimoniu cu studii medii a domnnei Pîrvan Georgeta. 

 Concursul va avea loc în data de 04.12.2019, ora 11:00, la sala 408, Cladirea centrală a 

universității şi va consta în două probe:  

1. Proba scrisă  

2. Proba practică  

În cadrul examenului de promovare, fiecare membru al comisiei de examinare notează 

lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj de maxim 100 de puncte pe baza următoarelor criterii:  

- cunoştinţe profesionale si abilităţi;  

- calitatea, operativitateaşi eficienţa activităţilor desfăşurate;  

- perfecţionarea pregătirii profesionale; capacitatea de a lucra în echipă;  

- comunicare; disciplină;  

- rezistentă la stres si adaptabilitate;  

- capacitatea de asumare a responsabilităţii;  

- integritate şi etică profesională.  

- Comisia de examinare stabileşte ponderea din nota finală a fiecărui criteriu de mai sus. 

Punctajul acordat de comisie este consemnat în borderoul de notare, iar punctajul minim 

de promovare este 50 de puncte.  

Rezultatele celor două probe vor fi afisate pe site-ul Universităţii din Craiova (www.ucv.ro) 

în aceeaşi zi în care s-au desfăşurat probele. Contestatiile se depun în termen de 24 de ore dela afişarea 

rezultatelor la registratura universității. 

 Anexăm tematica şi bibliografia pentru concurs. 
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TEMATICĂ PROBA SCRISĂ: 

- Consultarea şi participarea lucrătorilor la discuţiile privind securitatea şi sănătatea în 

muncă. 

- Instruirea lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

- Obligaţiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

- Evenimente (comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor privind 

securitatea şi sănătatea în muncă). 

- Infracţiuni privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

- Contravenţii privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

- Comitetul de securitate şi sănătate în muncă (conf. Codului Muncii). 

- Răspunderea patrimonială conf. Codului Muncii. 

- Jurisdicţia muncii conf. Codului Muncii. 

- Răspunderea penală şi civilă a gestionarului (cazuri şi măsuri). 

- Drepturi si obligatii în legătura cu primirea, păstrarea si eliberarea bunurilor materiale. 

- Predarea-primirea gestiunii de bunuri materiale. 

 

 


