„Ministerul
M
Educaţiei
E
Naaţionale şi Ceercetării Ştiiinţifice
„UNIVERS
SITATEA DE
E ŞTIINŢE AG
GRICOLE ŞII MEDICINĂ
Ă VETERINA
ARĂ
„ION IONESCU D
DE LA BRAD
D” DIN IAŞI

“U
University off Applied Liife Sciences and Environ
nment”

ANUNȚ
Ț
Univversitatea de Științe Agricole și
ș Medicin
nă Veterin
nară din Ia
ași
nizează conncurs pentrru ocupareaa postului de
organ
Tehnician debutant în cadrul Stațțiunii didacctice - Ferm
ma Rediu
D
ele solicitaate:
1. Documente
a) cerere tip de înscriere laa concurs;
b) copia
c
actului de identitaate sau oricee alt docum
ment care ateestă identitatea, potrivitt legii, dupăă caz;
c) copii ale doccumentelor care atestă nivelul
n
studdiilor;
c
ale doccumentelor care atestă îndeplinireea condiţiilo
or specifice ale postuluii solicitate de
d autoritatea sau
d) copii
instituţia publiccă;
e) carnetul
c
de muncă saau, după caaz, adeverinnţele care atestă vech
himea în m
muncă, în meserie
m
şi/ssau în
speccialitatea stuudiilor, în copie;
c
f) cazierul
c
juddiciar sau o declaraţiee pe propriia răspundeere că nu are anteceddente penalle care să-l facă
inco
ompatibil cuu funcţia peentru care caandidează;
g) adeverinţă
a
m
medicală caare să atestee starea de ssănătate correspunzătoaare eliberatăă cu cel mu
ult 6 luni annterior
deru
ulării concuursului de căătre medicull de familiee al candidattului sau de către unităţ
ăţile sanitaree abilitate;
h) curriculum
c
vvitae Europaass.
Actele prrevăzute la alin. 1 lit. b)-e) vor ffi prezentatee şi în origiinal în vedeerea verificcării conform
mităţii
copiiilor cu acesstea.
Dosarele de concurss se vor deepune până la data 14..12.2016, ora 1600 la sediul instituției – Serrviciul
Resurse Umanee; persoană de contact: Ec. Elena G
GÂLEA, teel: 0232/407
7.421, 0232//407.378.

2. Condiții
C
geenerale și specifice
s
de
d particip
pare la con
ncurs :
a) Condiții
C
gen
nerale ce trrebuie îndeeplinite de p
persoana ca
are particip
pă la concuurs:
- are cetăăţenia româână, cetăţennie a altor sstate membrre ale Uniuunii Europen
ene sau a sttatelor aparţţinând
Spaţiuluui Economiic European
n şi domiciliiul în Româânia;
- cunoaştte limba rom
mână, scris şi
ş vorbit;
- are vârssta minimă reglementat
r
tă de prevedderile legalee;
- are capaacitate deplină de exercciţiu;
- are o sttare de sănăătate coresppunzătoare ppostului peentru care candidează, atestată pe baza adeveerinţei
medicalle eliberate de medicull de familie sau de unităţile sanitarre abilitate;
- îndeplinneşte condiţţiile de studdii şi, după caz, de vecchime sau alte
a condiţiii specifice potrivit
p
ceriinţelor
postului scos la conncurs;
- nu a fost condamnnată definitiiv pentru săăvârşirea un
nei infracţiu
uni contra uumanităţii, contra
c
statullui ori
d serviciu sau
s în legătuură cu serviiciul, care îm
mpiedică înnfăptuirea ju
ustiţiei, de fals
f ori
contra aautorităţii, de
a unor fapte de coorupţie sau a unei infrracţiuni săvârşite cu in
ntenţie, caree ar face-o incompatibbilă cu
exercitaarea funcţiei, cu excepţţia situaţiei îîn care a inttervenit reab
bilitarea.
b) Condiții
C
speecifice:
- absolveent de șccoală postlliceală sau
u liceu, cu
c specializare în M
Medicină Veterinarăă sau
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fără vechime în muncă.
m
3. Etapele
E
desfășurării concursullui:
-

a) Selecția
S
dosaarelor de însscriere:
- afișarea rezzultatelor: Vineri,
V
16.12.2016, pânnă la ora 16
600;
ni, 19.12.20
016, până laa ora 1600;
- depunerea contestațiillor în urma selecției doosarelor: Lun
- afișarea rezzultatelor înn urma rezo
olvării conteestațiilor: Marți,
M
20.12.2
2016, până la ora 1600.
P
practtică:
b) Proba
- data, ora șii locul desfăășurării: Vin
neri, 23.12.22016, ora 1100, la sediu
ul USAMV;;
00
- comunicarrea rezultateelor : Vinerii, 23.12.20116, până la ora
o 16 ;
- depunerea contestațiillor în urma afișării rezuultatelor: Marți,
M
27.12.2
2016, până la ora 1600;
- afișarea rezzultatelor înn urma rezo
olvării conteestațiilor: Miercuri,
M
28.12.2016, pâână la ora 16
600.
c) In
nterviul:
- data și ora desfășurăriii: Joi, 29.12
2.2016, ora 1100, la sed
diul USAMV
V;
00
- comunicarrea rezultateelor: Joi, 29.12.2016, p ână la ora 16
1 ;
- depunerea contestațiillor în urma afișării rezuultatelor: Viineri, 30.12.2016, pânăă la ora 16000;
olvării conteestațiilor: Marți,
M
03.01.2
2017, până la ora 1600;
- afișarea rezzultatelor înn urma rezo
- afișarea rezzultatelor fiinale: Mierccuri, 04.01.22017, până la ora 1600.
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