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AN UNT CONCURS 

Nr. 3044/14.05.2021 

Primăria Comunei Urecheşti cu sediul în: localitatea Urecheşti, strada DN 11 A, nr. 614, judeţul Bacău 

,orgunizeuza CONCURS pentru ocuparea unei functii contractuale de executie vacante de MUNCITOR 

CALIFICAT in cadrul compartimentului ALIMENTARE CU APA POTABILA ,CANALIZARE din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Urechesti 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele 

condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 

martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare: 

o a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

o b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

o c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

o d) are capacitate deplină de exerciţiu;

o e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei

medicale clihcrate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

o f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor

postului scos la concurs;

o g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori

contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori

a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu

exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs: muncitor calificat, treapta II: 

o experienta în lucrări de canalizare şi/sau alimentare cu apă minim 6 luni

o atestat buldoexcavatorist

o sudii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei

pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele

documente:

I. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 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 şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului

solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în

specialitatea studiilor, în copie;

5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă

incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

6. adeverinţă 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 unităţile sanitare

abililale;

7. curriculum vitae.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

- perioada pentru depunerea dosarelor 14.05.2021 -04.06.2021
- proba scrisă în data de 07.06.2021 , ora 10.00, la sediul instituţiei.
- proba practica 08.06.2021 ora 10.00, la sediul instituţiei.
- interviul în data de 09.06.2021, ora 10.00 la sediul instituţiei.
Bibliografie 

-Legea 241/?.006 a se:rviciului de alimentare. cu apa si canalizare cu modificarile si completarile
ulterioare ;
-Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca cu modificarile si completarile ulterioare Capitolul
IT Domeniu de aplicare ,Capitolul IV-Obligatiile Lucratorilor;

Calendarul concursului: 

- termenul limită de depunere a dosarelor de concurs:04.06.2021 ora 16.00 , la sediul instituţiei.

- termenul limită de afişare a rezultatelor la proba scrisă,practica,interviu: maximum o zi lucrătoare

- termenul de depunere a contestaţiilor la proba scrisă/interviu: o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor

- termenul de afişare a rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă/interviu: maximum o zi lucrătoare de la data

expirării termenului de depunere a contestaţiilor la proba scrisă/interviu. 

- termenul de afişare a rezultatelor finale: maximum 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului la interviu.

Candidaţii selectaţi vor fi contactaţi prin telefon sau prin e-mail în vederea participării la concurs. Vor fi 

selectaţi numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile de ocupare a postului şi care au depus, în termen, dosarul 

complet de concurs. 

Punctajul minim de promovare al fiecărei probe de concurs este de minimum 50 de puncte. Se pot prezenta la 

interviu numai candidaţii care au promovat proba scrisă. 

Date contact: ( adresa de corespondenta, tel/fax, e-mail, persoana de contact si functia detinuta) Primăria 

Urechesti, DN 1 lA, nr. 614 judeţul Bacău, telefon 0234335500, e-mail primaria.urechesti@gmail.com, 

persoana de contact Moisă Mihaela-consilier asistent. 
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