ROMANIA
JUDETUL OLT
PRIMARIA COMUNEI VERGULEASA
NR.4278/09.06.2015

ANUNT
PRIMARIA COMUNEI VERGULEASA, Judetul Olt, cu sediul in localitatea
Verguleasa, satul Poganu, Str. Principala, Nr. 147, organizeaza concurs pentru ocuparea
posturilor vacante de executie de natura contractuala de Muncitor calificat, treapta
profesionala I (Electrician de intretinere si reparatii) si Muncitor calificat, treapta
profesionala III (Masinist la masini pentru terasamente) – Compartiment administrativ,
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Verguleasa, dupa cum
urmeaza :
I. Documentele solicitate candidatilor pentru intocmirea dosarului de concurs :
Candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele
documente :
1. cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului institutiei organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit
legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea
condiţiilor specifice ale postului ;
4. carnetul de muncă, completat până la data de 31.12.2010 sau, după caz, o
adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor,
începând cu data de 01.01.2011, in copie;
5. cazierul judiciar;
6. fisa medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului eliberata de catre unităţile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.
Copiile de pe actele prevăzute la punctele 2-4 vor fi însoțite de documentele
originale în vederea verificării conformității copiilor cu originalul si de opisul
documentelor.
Dosarele de concurs se vor depune la Primaria Comunei Verguleasa, Judetul Olt,
la d-l. Balmau Constantin, care asigura secretariatul comisiei de concurs ;
Relatii suplimentare se pot obtine de la Primaria Comunei Verguleasa sau la tel.
0249468327.
II. Conditii generale pentru ocuparea posturilor :
Poate ocupa un post vacant persoana care indeplineste urmatoarele conditii :
a) are cetațenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparținând Spațiului European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementata de prevederile legale ;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candideaza, atestată pe
baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice
potrivit cerintelor postului scos la concurs
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității,
contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu
intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a
intervenit reabilitarea.
III. Conditii specifice pentru ocuparea postului de Muncitor calificat, treapta I
(Electrician de intretinere si reparatii) :
1. Studii : Scoala profesionala absolvita cu diploma in meseria electroenergetic.
2. Abilitati, calitati si aptitudini necesare : seriozitate, receptivitate, obiectivitate, capacitate
de comunicare.
3. Cerinte specifice : Disponibilitate pentru lucru in program prelungit cand este cazul.
4. Vechime in specialitatea studiilor absolvite : minim 9 ani
IV. Conditii specifice pentru ocuparea postului de Muncitor calificat, treapta III
(Masinist la masini pentru terasamente) :
1. Studii - specializare in ocupatia masinist la masini pentru terasamente, dovedita cu
Certificat de absolvire,
- absolvent curs calificare muncitor calificat in meseria mecanic auto, dovedit in
baza unui Certificat de absolvire
2. Permis de conducere categoria C.
3. Cunostinte minime de mecanica auto.
4. Abilitati, calitati si aptitudini necesare : seriozitate, receptivitate, obiectivitate, capacitate
de comunicare.
5. Cerinte specifice : Disponibilitate pentru lucru in program prelungit cand este cazul.
6. Vechimea in specialitatea studiilor : Minim 3 ani;
V. Conditii necesare ocuparii posturilor:
Poate ocupa un post vacant persoana care indeplineste urmatoarele conditii :
a)are cetațenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparținând Spațiului European și domiciliul în România;
b)cunoaște limba română, scris și vorbit;
c)are vârsta minimă reglementata de prevederile legale ;
d)are capacitate deplină de exercițiu;
e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candideaza, atestată pe
baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f)indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice

potrivit cerintelor postului scos la concurs ;
g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității,
contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu
intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a
intervenit reabilitarea.
VI. Calendarul de desfasurare a concursului pentru ocuparea postului de Muncitor
calificat, tr.I ( Electrician de intretinere si reparatii ):
1. Data limita de depunere a dosarelor de concurs – 01.07.2015, ora 16,00;
2. Datele de desfasurare a probelor de concurs:
- Proba scrisa - 13.07.2015, ora 9,00, la sediul Primariei Verguleasa;
- Interviul – 16.07.2015, ora 10,00, la sediul Primariei Verguleasa;
3. Termenele in care se afisaza rezultatele probelor :
- Selectia dosarelor de concurs- 03.07.2015
- Proba scrisa - 13.07.2015
- Interviul – 16.07.2015
VII. Calendarul de desfasurare a concursului pentru ocuparea postului de
Muncitor calificat, tr.III (Masinist la masini pentru terasamente):
1. Data limita de depunere a dosarelor de concurs – 01.07.2015, ora 16,00;
2. Datele de desfasurare a probelor de concurs:
- Proba scrisa - 13.07.2015, ora 11,00, la sediul Primariei Verguleasa;
- Interviul – 16.07.2015, ora 12,00, la sediul Primariei Verguleasa;
3. Termenele in care se afisaza rezultatele probelor :
- Selectia dosarelor de concurs- 03.07.2015
- Proba scrisa - 13.07.2015
- Interviul – 16.07.2015
Termenele de depunere a contestatiilor si de afisare a rezultatelor acestora :
Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa si
interviu, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi
lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii
rezultatului probei scrise si a interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept;
VIII BIBLIOGRAFIA
cu privire la concursul/examenul pentru ocuparea postului vacant de natura contractuala
de Muncitor calificat, treapta profesionala I ( Electrician de intretinere si reparatii ), din
cadrul compartimentului administrativ :
1. Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
2. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare ;

3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din
autoritățile
și instituțiile publice;
4. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile
ulterioare;
5. Ordinul nr.2741/2011 al ministrului dezvoltarii regionale si turismului privind
aprobarea reglementarii tehnice ,, Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea
instalatiilor electrice aferente cladirilor ‘’, indicativ I 7-2011;
6. Instalatii electrice la consumatori;
7. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si
completarile ulterioare;
IX BIBLIOGRAFIA
cu privire la concursul/examenul pentru ocuparea postului vacant de natura contractuala
de Muncitor calificat, treapta profesionala III (Masinist la masini pentru terasamente), din
cadrul compartimentului administrativ :
1. Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
2. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare ;
3.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din
autoritățile și instituțiile publice;
4. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si
completarile ulterioare;
5. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, privind circulatia pe drumurile publice;
6. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Relatii suplimentare se pot obtine de la d-l. Balmau Constantin la nr. de telefon
0249468327 intre orele 8,00 – 16,00 sau de la sediul primariei Verguleasa.

PRIMAR
Ec. Valentin Piciu

