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Nr. 454 din 31. 01. 2017

ANUNŢ
Primăria Comunei Mărgineni, judeţul Neamţ, având sediul în Mărgineni, tel./fax 0233 - 295321,
în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286 / 2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată şi completată prin
H.G. 1.027/2014, organizează c o n c u r s pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unui post
contractual vacant de, electrician de întreţinere şi reparaţii .
Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente :
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei
publice organizatoare ;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii ;
c) 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 public ;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie
şi/sau specilalitatea studiilor, în copie ;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care
a depus la înscriere o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a
complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării
primei probe a concursului ;
f) 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 abilitate. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în
formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii ;
g) curriculum vitae .
Copiile actelor menţionate la literele b) – d) vor fi prezentate însoţite şi de documentele
originale, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Condiţiile generale de participare la concurs sunt :
a) să aibă cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România ;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit ;
c) să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale ;
d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu ;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs ;
g) să nu fi 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.

Condiţiile specifice pentru ocuparea postului :
- să fie cel puţin absolvent al unei şcoli profesionale ;
- să aibă calificare în meseria de electrician întreţinere şi reparaţii instalaţii şi echipamente
electrice ;
- să aibă vechime în meseria de electrician întreţinere şi reparaţii de minim 3 ani ;
- folosirea eficientă a resurselor avute la dispoziţie ;
- comportament disciplinat, conduită morală ;
- rezistenţă şi stabilitate psihică, echilibru emotiv, fără tendinţe impulsive şi depresive,
disponibilitate la dialog .
Bibliografia pentru concurs :
- Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare ;
- Legea 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile
şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Legea 319/2006, a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente
clădirilor, indicative I7 – 2011, aprobat prin Ordinul MDRT nr. 2741/2011, capitolul 4 -,,Protecţia
pentru asigurarea securităţii”, capitolul 5 - ,,Alegerea şi montarea echipamentelor electrice”, capitolul 6 ,,Protecţia structurilor împotriva trăsnetelor”, capitolul 9 - ,,Prevederi generale pentru exploatarea
instalaţiilor electrice” – pct. 9.1, 9.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.4;
- NSPM 65 pentru transportul şi distribuţia energiei electrice;
- NSSM 111 – Norme specifice de securitate a muncii la utilizarea energiei electrice în medii
normale, aprobate prin Ordinul nr. 463/2001.
Tipul probelor de concurs, locul şi data desfăşurării acestora.
Calendarul de desfăşurare a concursului :
a) - data până la care se pot depune dosarele de înscriere : 14. 02. 2017, ora 15,00 ;
- instituţia publică la care se depun dosarele de înscriere : primăria Comunei Mărgineni, secretar ;
- termen pentru afişarea rezultatelor selecţionării dosarelor de concurs : 16. 02. 2016 ;
- termen de depunere a eventualelor contestaţii la selecţia dosarelor : 20.02.2017;
b) - data desfăşurării probei scrise : 15. 03. 2017, ora 10,00 ;
- termen pentru afişarea rezultatelor la proba scrisă : 15.03.2017, ora 15,00 ;
- termen de depunere a eventualelor contestaţii la proba scrisă : 17.03.2017, ora 15,00 ;
- termen pentru afişarea rezultatelor la eventualele contestaţii la proba scrisă : 20.03.2017.
c) data desfăşurării probei de interviu : 20. 03. 2017, ora 10,00
- termen pentru afişarea rezultatelor la proba de interviu : 20.03.2017, ora 14,00 ;
- termen de depunere a eventualelor contestaţii la proba de interviu : 22.03.2017, ora 15,00 ;
- termen pentru afişarea rezultatelor la eventualele contestaţii la proba de interviu : 23.03.2017;
d) termen de afişare a rezultatelor finale ale concursului : 23.03.2017, ora 10,00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Mărgineni, judeţul Neamţ,
telefon 0233 – 295321, persoană de contact, Virgil GAVRIL, secretarul Comunei.

Primar,
Vasile R O T A R I U

