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Nr. 2247 din 16.10.2020 

 

ANUNŢ 

 

SCDVV BUJORU  cu sediul în localitatea Tg Bujor str. G-ral Eremia Grigorescu   nr. 65  judeţul 

Galati, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de: Sef Baza 

Experimentala Viile (1 post), Tehnician Ferma 4 (1 post), Muncitor calificat-electrician 

Vinificatie( 1 post), Muncitor Calificat -sudor Vinificatie( 1 post), Paznic Vinificatie( 1 post), 

conform H.G. nr. 286/23.03.2011.   

 

Concursul se va desfăşura astfel:   

-Inscriere concurs pana la data de  30 octombrie 2020 ora 1500; 

- Selectia dosarelor de inscriere: 2 noiembrie 2020; 

- Proba scrisa pentru posturile de sef baza experimentala,electrician, sudor, paznic si tehnician în 

data de 9 noiembrie  2020 ora 1000 ,  

- Proba interviu pentru toate posturile în data de 9 noiembrie  2020   ora 13 00; 

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele 

condiţii: 

- Sa aiba cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Euopene sau a 

statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania; 

- Cunostinte de limba romana scris si vorbit; 

- Sa aiba varsta minima reglementata de prevederile legale; 

- Sa aiba capacitatea deplina de exercitiu; 
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- Sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza atestat pe 

baza adeverintei medicale eliberate de medical de familie sau de unitatile sanitare 

abilitate; 

- Sa indeplineasca conditiile de studii si dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice, 

potrivit cerintelor postului scos la concurs; 

- Sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, 

contra statului  ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica 

infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu 

intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a 

intervenit reabilitarea.  

Dosarul pentru concurs trebuie sa contina urmatoarele acte: 

- Cerere de inscriere; 

- Copie act de identitate; 

- Copie act de nastere si casatorie; 

- Curriculum vitae; 

- Copii dupa diplomele de studii, master, doctorat, alte documente din care rezulta cursuri, 

specializari efectuate si relevante, realizate la nivel national si international; 

- Copie dupa cartea de munca contrasemnata de lucratorul de personal, precum si 

adeverinta care sa ateste vechimea in munca dupa caz, revisal per salariat; 

- Cazier judiciar sau declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, valabila 

pana la prima proba a concursului; 

- Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de catre 

medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate. 

 

 Sef Baza Experimentala (Viile ) 

Conditii specifice  de participare la concurs : 

-studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul horticultura sau agronomie; 

-vechime in specialitatea studiilor de minim 3 ani. 
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Probe de concurs 

-Proba scrisa, cu nota minima 7; 

- Proba orala(interviu), cu nota minima 7; 

 BIBLIOGRAFIE 

-Alin Dobrei si colab. - Cultura vitei de vie, Editura Solness, Timisoara,2005; 

-Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice 

Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 

silviculturii și industriei alimentare; 

-HG 330/ Hotărârea nr. 330/2017 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare 

pentru Viticultură și Vinificație Bujoru. 

 

 Tehnician Ferma 4  

Conditii specifice  de participare la concurs : 

-studii liceale in domeniul agroindustrial, horticol; 

- diploma de calificare in domeniu constituie un avantaj; 

-cu sau fara vechime in munca; 

Probe de concurs 

- Proba scrisa ; 

- Proba orala(interviu); 

BIBLIOGRAFIE: 

-Alin Dobrei si colab. - Cultura vitei de vie, Editura Solness, Timisoara,2005; 

-Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice 

Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 

silviculturii și industriei alimentare; 

-HG 330/ Hotărârea nr. 330/2017 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare 

pentru Viticultură și Vinificație Bujoru. 

 

 Muncitor Calificat (electrician) Vinificatie: 

Conditii specifice  de participare la concurs : 
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-studii medii/scoala profesionala; 

- diploma/ certificat de calificare  in domeniu; 

- vechime in specialitatea studiilor de minim 3 ani; 

Probe de  concurs: 

-Proba  scrisa 

- Proba orala (interviu) 

BIBLIOGRAFIE: 

-Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca; 

- Hotararea nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in 

munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;  

- Montarea şi utilizarea maşinilor electrice (Suport Curs electrician) 

- Realizarea instalaţiilor pentru alimentarea maşinilor electrice (Suport Curs electrician) 

 

 Muncitor Calificat ( sudor) Vinificatie 

Conditii specifice  de participare la concurs : 

-studii medii/scoala profesionala; 

- diploma/ certificat de calificare  in domeniu; 

- vechime in specialitatea studiilor de minim 3 ani; 

 

Probe de  concurs: 

-Proba  scrisa 

- Proba orala (interviu) 

BIBLIOGRAFIE: 

-Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea si taierea metalelor; 

- Sudarea metalelor şi procedee conexe( Curs de sudura) 

 

 Paznic Vinificatie 

Conditii specifice  de participare la concurs : 

-studii medii/scoala profesionala; 
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-atestat paza 

-vechime in munca minim 3 ani 

Probe de  concurs: 

-Proba  scrisa ( test grila cu intrebari din curs de paza, vizand atributiile si responsabilitatile 

lucratorului de paza) 

- Proba orala (interviu) 

 

BIBLIOGRAFIE: 

-Suport curs de paza. 

 

 

Relaţii suplimentare la sediul SCDVV BUJORU persoană de contact: Munteanu Otilia telefon: 

0756151926, E-mail : scdvvbujoru@gmail.com 

 

 


