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NR.2417 /31.05.2017

ANUNT
CONCURS
PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR CALIFICATELECTRICIAN DE ÎNTEȚINERE ȘI REPARAȚII.
In baza HG.nr.286/2011 din 23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor contractuale si a
criterilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar , platit din fonduri publice , publicata in monitorul Oficial ,
Partea I nr. 221 din 31.03.2011 ,
Primaria comunei Pîrjol , judetul Bacău , organizează concurs /examen in data de 12 iulie
2017, ora 10,00 si interviu in data de 14 iulie 2017 , ora 10,00 pentru ocuparea unui post
contractual de executie pe durata nedeterminata , de muncitor calificat -electrician de întreținere
și reparații – 1 norma .
Pentru participarea la concurs , candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii
generale si conditii specifice :
1. Conditii generale de ocupare a posturilor :
a. Are cetatenie romana ,
b. Cunostinte de limba română , scris si vorbit ,
c. Are varsta minima reglementata de prevederile legale ,
d. Are capacitate deplina de exercitiu ,
e. Are stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza , atestata in baza
adeverintei medicale , eliberata de medical de familie sau de unitatiile sanitare abilitate ,
f. Indeplineste conditiile de studii , de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor
postului scos la concurs ,
g. Nu a fost condamnat sau condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infractiuni contra
umanitatii , contra statului ori a autoritatii , de serviciu sau in legatura cu serviciu , care
impiedica infaptuirea justitiei , de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni
savarsite cu intentie , care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei , cu exceptia
situatiei in care a intervenit reabilitarea .
2. Conditii specifice pentru ocuparea :

a. Absolvent al învățământului general obligatoriu ,
b. Calificare în meseria de electrician întreținere și reparații instalații și echipamente
electrice,
c. Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate eliberata cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile
abilitate ,
d. Adeverinta care sa ateste vechimea in munca - minim 5 ani ,
e. Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau recomnadare de la
ultimul loc de munca ,
Concursul va consta in :
3.1.Proba scrisa
a.Data si ora desfasurarii : 12 iulie-2017 , ora 10,00
b.Locul desfasurarii: Sediul Primariei comunei Pîrjol in sala mare de sedinte a Consilului
Local ,
3.2.
Interviu /proba practica ,
a.Data si ora desfasurarii : 14 iulie 2017 , ora 10,00 ,
b. Locul desfasurarii : Sediul Primariei comunei Pîrjol in sala mare de sedinte a Consilului
local Pîrjol . Probele sunt eliminatorii , punctajul minim obtinut la fiecare proba fiind de 50.
puncte .
4. Bibliografie :
4.1.Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
4.2. Legea privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatiile si
institutiile publice nr. 477 /2004, Publicata in M.O., Partea l nr. 1105 din 26.11.2004.
4.3. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și
completările ulterioare,
4.4.Normativ pentru proiectarea,execuția și exploatarea instalațiilor electrice
aferente clădirilor, indicative 17-2011,aprobat prin Ordinul MDRT nr.2741/2011,capitolul 4 –
Protecția pentru asigurarea securității, capitolul 5 –Alegerea și montarea echipamentelor
electrice,capitolul 6 –Protecția structurilor împotriva trăsnetelor, capitolul 8 –Verificarea și
întreținerea ibnstalațiilor electrice și a sistemelor de protecție împotriva trăsnetelor, capitolul 9 –
Prevederi generale pentru exploatarea instalațiilor electrice – pct. 9.1, 9.2, 9.3.1- 9.3.2, pct.9.4 ,
4.5. NSPM 65 pentru transportul și distribuția energiei electrice;
4.6.. NSSM 111 –Norme specific de securitate a muncii la utilizarea energiei electrice
în medii normale,aprobate prin Ordinul nr.463/2001;
5. Componenta dosarului de concurs :
5.1. Opis.
5.2. Cerere de inscriere la concurs
5.3. Copie act de identitatesau orice alt document care atestă identitatea,potrivit
legii,după caz,
5.4. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si a altor acte care atesta
efectuarea unor specializari, copiile documentelor care sa ateste indeplinirea conditiilor specifice
pentru fiecare post pentru care candidatul î-si depune dosarul ,

5.5. Copia carnetului de munca, conform cu originalul , sau dupa caz o adeverinta in
original care sa ateste vechimea in munca , in meserie si / sau in specialitatea studiilor si copie
conform cu originalul dupa ultimul contract individual de munca ,
5.6. Cazier judiciar ,
5.7. Adeverinta medicală care să ateste starea de sanatate fizică si psihică ,
corespunzatoare eliberată cu cel mult sase luni anterior delurarii concursului de catre medicul de
familie al candidatului sau de catre unitatiile sanitar abilitate . Aceasta va contine in clar,
numarul , data , numele si prenumele candidatului , numele emitentului si calitatea acestuia , in
formatul standart stabilit de Ministerul Sanatatii .
5.8. Curiculum vitae in format European care sa ateste locurile de munca in care a
mai frecventat si studiile de specialitate in format European .
5.9. Alte documente relevante pentru desfasurarea concursului .
NOTA : VA RUGAM SĂ ARANJAȚI DOCUMENTELE ÎN DOSAR CONFORM
ORDINII MENTIONATE MAI SUS ȘI SĂ VĂ ASIGURATI CĂ AVEȚI DEPUSE TOATE
DOCUMENTELE PENTRU A PUTEA SĂ TRECEȚI DE PRIMA ETAPĂ DE
VERIFICARE A DOSARELOR .
6. Date de contact .
Dosarele de concurs se vor depune la registratura Primariei comunei Pîrjol , judetul Bacău ,
dupa o verificare prealabila privind continutul documentelor din dosar de către presedintele
Comisiei de concurs , conform graficului de mai jos .
Pentru informatii suplimentare puteti sa ne contactati la telefon 0234384016 - d-nul Neculai
Nistor - sau nr. de mobil - 0787756014 .
ACTIVITATI :
1.PUBLICAREA ANUNTULUI
12 IUNIE 2017
____________________________________________________________________________________
2.DEPUNEREA DOSARELOR DE CONCURS
ALE CANDIDATIILORLA REGISTRATURAPRIMARIEI
COMUNEI PÎRJOL,JUDETUL BACAU SI VERIFI13 IUNIE 2017 - 30 IUNIE 2017
CAREA DOCUMENTELOR DE DOSAR
,
INTERVAL ORAR :10,00 -15,00
____________________________________________________________________________________
3.SELECTIA DOSARELOR DE CATRE MEMBRII
COMISIEI DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A
CONCURSULUI
05 IULIE 2017
____________________________________________________________________________________
4.AFISAREA REZULTATELOR SELECTIEI
DOSARELOR
06.IULIE 2017-ORA 14,00
____________________________________________________________________________________
5.DEPUNEREA CONTESTATIEI PRIVIND
REZULTATELE SELECTIEI DOSARELOR
PÂNA PE DATA DE 07.07.2017
ORA 10,00
____________________________________________________________________________________
6.AFISAREA REZULTATELOR
SOLUTIONARII CONTESTATIILOR
07. IULIE 2017,ORA 12,00

____________________________________________________________________________________
7.SUSTINEREA PROBEI SCRISE
12 IULIE 2017-ORA 10,00
____________________________________________________________________________________
8.AFISAREA REZULTATELOR
PROBEI SCRISE
13 IULIE 2017 -ORA 10,00
____________________________________________________________________________________
9.DEPUNEREA CONTESTATIILOR PRIVIND
REZULTATELE PROBEI SCRISE
PANA IN DATA DE 13 IULIE
2017 -ORA 10,00
____________________________________________________________________________________
10.AFISAREA REZULTATELOR SOLUTIONARII
CONTESTATIILOR
13 IULIE 2017-ORA 15,00
____________________________________________________________________________________
11.SUSTINEREA INTERVIULUI
14 IULIE 2017-ORA 10,00
____________________________________________________________________________________
12.COMUNICAREA REZULTATELOR DUPA
SUSTINEREA INTERVIULUI
14 IULIE -2017-ORA 11,00
15.AFISAREA REZULTATULUI FINAL AL
CONCURSULUI
14 IULIE 2017-ORA 13,00
____________________________________________________________________________________

PRIMAR
VASILE LUPU

