
ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAŞ — SEVERIN
COMUNAEFTIMIE MURGU

SERVICIUL APĂ CANALIZARE
Nr. 1348 din 24.06.2022

Subscrisa, Serviciul apa si canalizare al comunei Eftimie Murgu, din subordinea
Consiliului Local al comunei Eftimie Murgu, cu sediul în comuna Eftimie Murgu , nr.
265, jud. Caraş-Severin, CIF: 45143337, Tel/Fax: 0255/243210, E-mai

emurguprimareEyahoo.com, în conformitate cu prevederile din Anexa la Hotirârea

Guvernului nr. 286/2011, organizează la sediul său, concurs pentru ocuparea pe perioadă

nedeterminată a unui post vacant, pentru 1 funcție contractuale de: muncitor calificat

instalator instalatii tehnico sanitare si de gaze, funcție de executie;

Dosarul de concurs
Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține

următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice

organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,

după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă

efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea

condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în

meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
& cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale

care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, candidatul declarat admis la

selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are

antecedente penale, are oblieația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului

judiciar.cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului

D 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 unitățile sanitare abilitate. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar,

numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de

Ministerul Sănătății.
£) curiculum vitae.

depuse în copie herox vor fi prezentate şi în original în vederea verificării

copiilor cu acestea.
Condiţii de participare la concurs:

a) are cetățenia română, cetățenic a altor state membre ale Uniul

statelor aparținând Spațiului Economic Europeanşi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit:
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

Europene sau a



d) are capacitate deplină de exercițiu;
e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe

baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

) îndeplineşte condițiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice

potrivit cerințelor postului scos la concurs;
e) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității,

contra statuluiori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică

înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unsi înfracțiuni săvârşite cu

întenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a

intervenit reabilitare
specifice:

edii sau Generale pentru ocuparea funcțiilor de execuție de muncitor calificat.

Vechime: Nu este cazul
Curs/Diploma instalator instalatii tehnico sanitaresi de gaze
Dosarele de înscriere la concurs, se depun: la sediul Comunei Eftimie Murgu, str.

Frincipala, nr. 265, județul Caraş-Severin, în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea

anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III — a, respectiv până în data de

8.07.2022.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele

prevăzute la art. 6 din Anexa la Hotărârea Guvemului nr. 286/2011 pentru aprobarea

Regulamentului — cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare 8 unui post vacant

sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în

grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul

bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Data, ora şi locul organizării concursului: Proba scrisă va avea loc în data de

27.07.2022 ora 9:00, interviul va avea loc în data de 28.07.2022, ora 14:00 la sediul Primăriei

comunei Eftimie Murgu.
Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora:
Concursul pentru ocuparea pe o perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, din

cadrul Serviciului apă şi canalizare al comunei Eftimie Murgu , din subordinea Consiliului Local

al comuneiEftimie Murgu, constă în 3 probe succesive, după cum urmoa

- Selecţia dosarelor
- Proba scrisă
- Interviu
Concursul se va desfăşura la Primăria comunei Eftimie Murgu,cu sediul în comuna Eflimie

Murgu,str. Principala, nr. 282, județul Caraş-Severin.
Candidaţii vor fi prezenți în data de 27.07.2022, ora 9:00, pentru apelul nominal, respectiv

pentru verificarea identității, care se va face pe baza cărții de identitate, sau a buletinului de

identitate, aflate în termen de valabilitate.
După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaților care au întârziat
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BIBLIOGRAFIE:

În vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale,

vacante, din cadrul Serviciului apă şi canalizare Eftimie Murgu, din subordinea

Consiliului Localal comunei Eftimie Murgu.

Pentru funcția de muncitor calificat — funcție de execuție, instalator:
— Drepturi si obligatii personal contractual din administratia publica,

articolele 549 — 553 din 0.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ,

cu modificarile si completarile ulterioare,
- Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare,

republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apeipotabile;
- Art. 241 — 265 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată,

cu modificările și completările ulterioare;
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