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ANUNT
Universitatea din Craiova-Directia Resurse Umane-Salarizare
scoate la concurs in data de 28.10.2013, 1 post de administrator
financiar.
Concursul va avea loc la ora 10,00, la sala 206 ("Leonardo da
Vinci"), etaj 2, Camin nr. 4, (sediul Directiei Resurse Umane Salarizare,
Str. Libertatii nr. 19) §i va consta in doua probe: proba scrisa si proba
practica (baze de date, program Revisal).
- Conditii de ocupare a postului:
- studii universitare in domeniul economic;
- vechime in specialitatea diplomei de minim doi ani;
- cuno«stinte operare calculator (Excel, Windows).
- Dosarul de concurs va cuprinde :
- cerere de inscriere la concurs;
- copie de pe actele de studii legalizata;
- copie de pe C.I.
- curriculum vitae;
- recomandare de la ultimul loc de munca;
- adeverinta din care sa rezulte vechimea in munca;
- cazier judiciar;
- adeverinta medicala.
Dosarele de concurs se depun la Directia Resurse UmaneSalarizare, cu sediul in Str. Libertatii nr. 19 (Camin nr. 4), camera 112,
pana pe data de 27 septembrie, ora 16,00.
Rezultatul selectiei dosarelor va fi afloat in data de 02 octombrie
2013.
Anexam bibliografia si tematica de concurs.

DIRECTIA RESURSE UMANE SALARIZA

BIBLIOGRAFIE
Legea nr.53/2003 - Codul muncii - republicata;
Legea nr. 1/2011 - Legea educajiei najionale;
Legea nr.263/2010 - Lege privind sistemul unitar de pensii publice;
Legea nr.329/2009 - Lege privind reorganizarea unor autoritati si
institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea
mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia
Europeans si Fondul Monetar International;
Ordinul nr. 1730/2009 - Ordin al ministrului muncii, familiei si
protectiei sociale, interimar, privind aprobarea Instrucfiunilor
pentru aplicarea prevederilor cap.IV "Masuri privind regimul
cumulului pensiilor cu veniturile salariale, in scopul reducerii
cheltuielilor bugetare" din Legea nr. 329/2009;
Legea nr.63/2011 - Legea privind incadrarea si salarizarea in anul
2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din Tnvafamant;
OUG nr.111/2010 - Ordonanta de urgenta privind concediul si
indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor
Ordinul nr.5559/2011 -Ordin al ministrului educatiei, cercetarii,
tineretului si sportului pentru aprobarea Normelor metodologice
privind efectuarea concediului de odihna al personalului didactic din
mvatamant;
HG nr.475/2007 - Hotarare privind aprobarea Planului national de
cercetare-dezvoltare si inovare H, pentru perioada 2007-2013;
Legea nr.284/2010 - Lege - cadru privind salarizarea unitara a
personalului platit din fonduri publice;
Legea nr.283/2011 - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta
a Guvernului nr.80/2010 pentru completarea art.ll din Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor
masuri financiare in domeniul bugetar;
Legea nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masa actualizata;
HG nr.457/2011 - Hotarare privind aprobarea Metodologiei - cadru
de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare
vacante din invatamantul superior;
Legea nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetaredezvoltare.

TEMATICA
Contractului individual de munca: incheierea, modificarea,
suspendarea, incetarea (incetarea de drept, concedierea,
demisia);
Metodologia de calcul al drepturilor salariale care se
acorda personalului didactic $i personalului didactic
auxiliar din mvatamant;
Pensionarea personalului din invatamantul superior:
pensia pentru limita de varsta, pensia anticipata, pensia
anticipata partial, pensia de invaliditate, pensia de urnias;
Norme metodologice privind efectuarea concediului de
odihna al personalului didatic din mvatamant;
Masuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile
salariale, in scopul reducerii cheltuielilor bugetare;
Norma universitara - norma didactica;
Ocuparea functiilor didactice §i a posturilor didactice;
Drepturi $i obligatii ale personalului didactic;
Stabilirea salariilor personalului didactic auxiliar sj de
executie in invatamantul superior;
Conditii de acordare a tichetelor de masa in invatamantul
superior;
Echivalarea functiilor didactice cu cele de cercetare,
conditii de ocupare a posturilor de cercetare;
Sanctiuni disciplinare in invatamantul superior.

