Publicat în data de 19 octombrie 2018
ANUNŢ

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie organizează concurs pentru
ocuparea unui post vacant de muncitor - electrician de întreţinere (studii medii) la Biroul
administrativ și întreținere – deservire al Serviciului administrativ, întreținere - deservire și
transport din cadrul Departmentului economico - financiar și administrativ din cadrul
aceluiaşi parchet, la datele de 12 noiembrie 2018 ora 1000 – proba scrisă, 15 noiembrie 2018
ora 1000 – proba practică şi 20 noiembrie 2018 ora 1000 – interviul.
Cererile de înscriere se adresează procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie şi vor fi depuse până la data de 02 noiembrie 2018, ora 1600, la Secţia
de resurse umane şi documentare din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (B-dul
Libertăţii nr. 14, sector 5, Bucureşti).
Condiţii specifice privind ocuparea postului de muncitor - electrician de întreţinere:
-

-

-

-

vechime în specialitate – 3 ani;
studii de specialitate: liceu industrial de specialitate – instalaţii electrice/şcoală
profesională profil instalaţii electrice/10 clase + curs calificare în muncă profil instalaţii
electrice;
perfecţionări: calificare – atestat profesional;
cunoştinţe: tehnice solide, proceduri specifice de lucru şi ordinea de execuţie a acestora,
tipuri şi parametrii funcţionali ai utilajelor, instalaţiilor electrice, dispozitivelor specifice
unităţii, documentaţia tehnică a acestora, echipamentul de lucru;
aptitudini/abilități: analiză şi atenţie la detalii, capacitatea de a sesiza defectele,
îndemânare, precizie, rigurozitate, folosirea terminologiei de specialitate, deţinerea
abilităţilor fizice necesare îndeplinirii atribuţiilor, imaginaţie tehnică, putere de
concentrare;
alte cerințe: aplicarea procedurilor tehnice de execuţie şi control al calităţii; identificarea
sarcinilor şi planificarea activităţii zilnice şi a timpului de muncă; aplicarea
instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă; disponibilitate de a lucra şi în
afara programului normal de lucru.

Cererile de înscriere la concurs vor fi însoţite de următoarele acte:
-

-

-

cerere de înscriere la concurs adresată connducătorului instituției;
copie de pe actul de identitate;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor
specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
carnetul de muncă sau după caz adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie
și/ sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care
să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului și care să conţină în clar numărul, data,
numele emitentului şi calitatea acestuia.
curriculum vitae;

2
Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale care se restituie
după verificarea conformităţii copiei.
Anexăm bibliografia/tematica pentru postul scos la concurs în conformitate cu Hotărârea
guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale
şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

BIBLIOGRAFIE:
pentru ocuparea postului de munctitor - electrician de întreținere la Biroul administrativ și
întreținere - deservire al Serviciului administrativ, întreținere - deservire și transport din cadrul
Departmentului economico - financiar și administrativ
1. Electrotehnică - Manuale și cărți din literatura tehnică de specialitate;
2. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările
ulterioare;
3. Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările
ulterioare;
4. Hotărârea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă.
TEMATICA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cunoștințe de electrotehnică, măsuri electrice și mașini electrice;
Instalații electrice interioare de lumină și forță;
Scheme de conexiuni electrice;
Scheme de comandă a sistemelor de acționare electrică;
Aparate electrice de joasă tensiune;
Lucrări de întreținere instalații de distribuție a energiei electrice de joasă tensiune;
Lucrări de întreținere instalații de iluminat;
Norme specific de protecția muncii, PSI și protecția mediului.

Relaţii suplimentare pe pagina de internet a Ministerului Public la adresa www.mpublic.ro şi la
telefon: 021/319.38.11 - persoana de contact Tiu Mihaela Adriana, consilier Secția de resurse
umane și documentare.

