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ANUNŢ

U.A.T. Municipiul Tecuci cu sediul in loc. Tecuci str. 1 Decembrie 1918 nr.66 organizează concurs,
conform HG nr.286 /2011,modificat si completat de HG nr.1027/2014, pentru ocuparea urrnatoarelor posturi
contractuale vacante:
- 1 post de muncitor calificat I( operator instalatii apa si canalizare) —post vacant - Birou
Administrativ-Directia Servicii Publice - perioada nedeterminata;
- 1 post de muncitor calificat I (lacatus mecanic) —post vacant - Birou Administrativ -Directia
Servicii Publice - perioada nedeterminata;

CONDITIILE GENERALE pentru participarea la concurs sunt conform art.3 din HG 286/201 1.
CONDITII SPECIFICE:
- studii medii/generale
- să aibă minim 2 ani vechime în calificarea profesional ă corespunzătoare posturilor vacante;
- pentru postui de operator instalatii apa si canalizare sa detina carnet de sofer atestat pentru
categoriile C, E

DOSARUL DE CONCURS:
a) cerere de înscriere la concurs adresat ă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice
organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atest ă identitatea, potrivit legii, dup ă caz;
c) copiile documentelor care s ă ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atest ă efectuarea unor
specializări, precum şi copiile documentelor care atest ă îndeplinirea condiţiiior specifice ale postului
solicitate de autoritatea sau institu ţia pubiică;
d) carnetul de muixcă sau, după caz, adeverinţele care atest ă vechimea în muncă, în meserie şilsau în
specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care s ă-1 facă
incompatibil cu funcţia pentru care candideaz ă;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de s ănătate corespuiizătoare eliberată cu cei mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de c ătre unităţile sanitare
abilitate;
g) curriculum vitae;
Adeverinţa care atestă starea de s ănătate conţine, în clar, num ărul, data, numele emitentului şi
caiitatea acestuia, în formatul standard stabiiit de Ministerul S ănătăţii.
In cazui documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis ia selec ţia dosarelor,
care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obliga ţia
de a completa dosarul de concurs cu originaiui cazierului judiciar, cel mai târziu pân ă la data
desfăşurării primei probe a concursului.
Acteie prevăzute la alin. 1 lit. b) - d) vor fi prezentate şi în 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 03.05.2018, ora 10°°, Ia sediul institutiei
- data si ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Data limita pana la care candidatii vor depune actele pentru dosarul de coicurs este de 10
zile lucrătoare de la afisare la sediul institu ţiei ( 23.04.2018, ora 15°°).
Relaţii suplirnentare se pot obţine de la sediul UAT Municipiul Tecuci ,din Tecuci , str. 1
Decernbrie 1918 nr.66 , tel. 0372364111 , d-na Chiriac Rodica - consilier superior, Comp. Resurse
Umane, SSM.
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