ROMÂNIA
JUDEŢUL DOLJ
COMUNA MOTATEI
PRIMĂRIA
Sat Moţăţei, com. Moţăţei,
Str. Calea Unirii, nr. 138
Tel/fax: (+04) 0251326211; (+04) 0251326340
Nr. 4593 din 3. 08.2021
ANUNT
Primăria Comunei Moţăţei, judeţul Dolj, cu sediul în sat Moţăţei (com. Moţăţei), str.
Calea Unirii, nr. 138, organizează la data de 30.08.2021, concurs de recrutare pentru ocuparea
pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie, vacante, din cadrul aparatului
de specialitate al primarului Comunei Moţăţei, de muncitor calificat II M;G., în cadrul
compartimentului deservire.
Dosarul de concurs, potrivit prevederilor art. 6 al HG nr. 286/2011, va conține
următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției
publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea
condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă,
în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente
penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare , eliberată
cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al
candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele
emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul
Sănătății.
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la
selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere
că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu
originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurarii primei
probe a concursului.
"(4) Actele prevazute la lit. b)-d) vor fi prezentate și în original, în vederea verificării
conformității copiilor cu acestea."
Dosarele de concurs se vor depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișarii
anunțului, la sediul primăriei, la persoana care asigură secretariatul comisiei de concurs, dna.
Efrem Caleopi, tel: 0251326211/0762399856.

Condiţii de participare:
A. Condiții generale și specifice prevăzute în fișa postului:
A1. Studii medii, generale;
A2. Condiții specifice:
a) studii medii, generale;
b) studii de specialitate: mecanic de întreținere și reparații;
c) perfecționări (specializări): fochist la cazane de apă caldă și cazane de abur de
joasă presiune;
d) persoană autorizată ISCIR
e) vechime în muncă: minimum 2 ani;
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 al
Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu
modificările şi completările ulterioare, respectiv:
a) să aibă cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Euroepene sau a
statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris și vorbit;
c) să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare
abilitate;
f) să îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime, sau alte condiții
specifice , potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) să nu fi fost condamnați 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 ori a unei infracțiuni săvârșite cu
intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a
intervenit reabilitarea.
Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestuia:
Probele de concurs:
-

30.08.2021, ora 10,00 - proba scrisa;
1.09.2021, ora 12,00 - interviul.

Concursul de ocupare a postului de muncitor calificat II M;G., se va desfășura la data de
30.08.2021, ora 10,00, la sediul Primăriei Comunei Moțăței din sat Moțăței (com. Moțăței),
jud. Dolj, str. Calea Unirii, nr. 138.

,

Bibliografia pentru concurs este următoarea:
1. Constituția României, cu ultimele modificări și completări;
2. ORDONANTA DE URGENȚĂ nr. 57/2019, privind Codul administrativ, Titlul III,
cu ultimele modificări și completări;
3. LEGEA nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub
presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, cu
ultimele modificări și completări;
4. LEGE nr. 319/2006 securității și sănătății în muncă, cu ultimele modificări și
completări;
5. ORDIN nr. 147/2006, privind obligativitatea instituțiilor și unităților de interes public
de a numi personal tehnic responsabil pentru supravegherea instalațiilor din domeniul
ISCIR, cu ultimele modificări și completări;
6. ORDIN nr.130/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului
responsabil cu supravegherea tehnica a instalațiilor/echipamentelor din domeniul
ISCIR - operator RSVTI, cu ultimele modificări și completări;
7. LEGE nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu ultimele modificări și
completări.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile lucrătoare de la data
afișării anunțului
Rezultatele selecției dosarelor, rezultatele fiecărei probe, afișate de catre comisia de concurs,
vor putea fi contestate și soluționate potrivit prevederilor legale.

Primar, Florentin Răzvan Mărgelu

