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U.A.T. Municipiul Tecuci cu sediul in loc. Tecuci str.1 Decernbrie 1918 nr.66 organizeaz ă
concurs, pentru ocuparea urrnatoarelor posturi contractuale aprobate prin HG nr.286 /20 1 1 rnodificat si
cornpletat de HG nr. 1 027/20 1 4, respectiv:
- 1 post de muncitor calificat I( sudor) —post vacant — Birou Intretinere Mecanizata-Directia
Servicii Publice - perioada nedeterminata;
- 1 post de muncitor calificat I(electrician) —post vacant — Birou Intretinere MecanizataDirectia Servicii Publice — perioada nedeterminata;
- 1 post de muncitor calificat I( fochist) —post vacant — Birou Administrativ -Directia Servicii
Publice - perioada nedeterminata;
- 1 post de sofer—post vacant - Birou Intretinere Mecanizata -Directia Servicii Publice —

perioada nedeterminata;
Conditiile generale pentru participarea la concurs sunt conforrn art.3 din HG 286/20 1 1.
Condiţii specifice
- studii medii/generale
- să aibă minim 2 ani vechime în calîficarea profesional ă corespunzătoare posturilor vacante
de electrician, fochist, sofer;
- să deţină legitimatie de electrician autorizat emisa de Autoritatea Nationala de Reglemantare
in domeniul Energiei (ANRE) —pentru calificarea electrician (daca este cazul)
- să deţină autorizaţia ISCIR-clasa C, sau superioară pentru calificarea de fochist;
- sa detina carnet de sofer profesionist categoriile B,C,D 1 ,BE,CE,D 1 E

DOSARUL DE CONCURS:
a) cerere de înscriere 1a concurs;
b) copia actului de identitate;
c) copiile documentelor care s ă ateste nivelul studiilor , si ale altor acte care atesta efectuarea unor
specializari;
d) copia carnetului de munca / adeverin ţă care s ă ateste vechimea în munc ă,în meserie si /sau in
specializarea studiilor
e) cazier juridic sau o declaratie pe propria raspundere c ă nu are antecedente penale;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de s ănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derul ării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de c ătre unităţile
sanitare abilitate
g) curriculum vitae model european;
Actele prevazute la lit.b) ,c), d) vor fi prezentate si Îfl original în vederea verific ării
conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul se va desfă ura la sediul U.A.T. Municipiul Tecuci ,din Tecuci ,str.1
Decembrie 1918 ,nr.66, astfel:
- proba practica în data de 27.03.2018 , ora 10°°, Ia sediul institutiei
- proba interviu in data de 29.03.2018 , ora 1000, la sediul institutiei.
Data limita pana la care candidatii vor depune actelc pentru dosarul de concurs este de
10 zile lucrătoare de la afisare la sediul institu ţiei ( 16.03.2018, ora 15°°).
Relaţii suplirnentare se pot obţ ine de la sediul UAT Municipiui Tecuci ,din Tecuci , str. 1
Decembrie 1918 nr.66 , tel. 03723641 1 1 , d-na Chiriac Rodica - consilier superior, Cornp. Resurse
Urnane, SSM.
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1. Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii cu modific ările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduit ă a personalului contractual din autorit ăţile şi
instituţiile publice;
3. Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, acualizata, cu modific ările şi
completările ulterioare;

Primar,
Catalin

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
Autoritatea sau institu ţia publică . ........................................................................

Funcţ ia contractuala solicitat ă :

Numele şi prenumele: . ..........................................................................................
Adresa . ..........
Telefon• .....................
..
Studii generale şi de specialitate
..

.................... ................................................................................

$tudii medii liceăle sau postliceale .
.
lnstitiiţia
..

. . ..
.

Studii superioare de scurt ă durată
Instituţta

Studii superioare de lung ă dtirătă
Instituţia

l

. ,
Perioada

Diploma obţinută

Perioada

Diploma obţinută

Perioada

I

Dinloma ohtirnită

Cunoştinţ e operare caIculatQr:

Cariera profesionaiă
Perioada
Instituţia/firma

Detalii despre ultimul loc de munc ă2
i.

Funcţia

:

........................................

.

.................................

2 ............................................................................
Persoane de contact pentru recomand ări
1
•
2..........................................................
..:. ::;..:;:-...............

Data ...........
Semnătura

•

Principalele responsabilit ăţi

