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                  R O M Â N I A 
          JUDEŢUL  BOTOŞANI 
PRIMĂRIA COMUNEI UNȚENI 
  Nr. 5846 din 17 noiembrie 2021  
 

 

 

A N U N Ţ 

 
Primăria comunei Unțeni, judeţul Botoşani, organizează concurs, la sediul instituţiei,  

pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii de execuție contractuale vacante, 
conform 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, cu modificările și 
completările ulterioare, astfel: 

A. Numărul şi nivelul posturilor scoase la concurs, precum şi structurile în cadrul 
cărora se află aceste posturi, precum şi denumirea postului pentru care se organizează 
concursul: 

- un post de muncitor calificat (electrician), treapta profesională IV, cu normă întreagă, în 
cadrul compartimentului de gospodărie comunală. 

B. Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, locul 
de depunere a dosarului de concurs şi datele de contact ale persoanei care asigură 
secretariatul comisiei de concurs: 

1. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va 
conţine 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, 
după caz; 

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 publică; 

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în 
meserie şi/sau în specialitatea 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; 
            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; 
           g) curriculum vitae; 

          2. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 
          3.  În cazul documentului prevăzut la punctul 1, lit. e), candidatul declarat admis la selecţia 
dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 
penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai 
târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 

           4. Actele prevăzute la punctul 1, lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea 
verificării conformităţii copiilor cu acestea. 

5. Persoana de contact: consilier superior Maria Ciobanu din cadrul compartimentului 
relații cu publicul, telefon 0747353184, 0231543802 în zilele lucrătoare, între orele 8,00 - 16,00; 

C. Condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa de post: 
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- studii  generale; 
- atestat de calificare în meseria de electrician. 
D. Condiţiile necesare ocupării postului vacant sunt: 
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
            b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
             c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
             d) are 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) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 
             g) nu a 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.  

E. Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora: 
- proba scrisă: la sediul Primăriei comunei Unțeni, în data de 13 decembrie 2021, ora 

10,00; 
-proba interviului: la sediul primăriei comunei Unțeni, în data de 16 decembrie 2021, ora 

10,00; 
. 
F. Bibliografia şi tematica: 
BIBLIOGRAFIA: 

1. Normativul privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente 
clădirilor indicativ „I7-2011”; 

2. Ghidul de îndrumare pentru electrician /Horia Andrei, Valentin Brănescu, Cornelia 
Cepişcă, Ploieşti LVS Crepuscul, 2005 

3. Manualul pentru autorizarea electriciernilor instalatori editată în 1995 Bucureşti; 

4. Legea nr.53/2003 „Codul muncii“ republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

6. Legea nr. 307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată.  

 
TEMATICA: 

1. Exploatarea şi întreținerea instalațiilor electrice; 

2. Instalații interioare pentru distribuția energiei electrice; 

3. Montarea aparatelor de tensiune, corpurilor de iluminat şi modernizarea tablourilor şi 
firidelor electrice; 

4. Rețele exterioare electrice; 

5. Grupuri electrogene, exploatare şi întreţinere; 

6. Grupurile de pompare, exploatare şi întreţinere; 

7. Posturile de transformare, exploatare şi întreţinere. 
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8. Norme generale de prevenirea si stingerea incendiilor. 

9. Echipamente de lucru si protectie folosite la executarea lucrarilor de lacatuserie. 

10. Obligatiile lucratorilor privind securitatea si sanatatea in munca. 

11. Utilizarea echipamentul individual de protectie si ce conditii trebuie sa indeplineasca. 

12. Modul de folosire al diverselor tipuri de stingatoare. 

G. Calendarul de desfăşurare a concursului:    data - limită până la care se pot depune 
dosarele de concurs, datele de desfăşurare a probelor de concurs, termenele în care se 
afişează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune şi în care se 
afişează rezultatele contestaţiilor, precum şi termenul în care se afişează rezultatele finale: 

1. Dosarele de concurs se pot depune de la data de 17.11.2021, până la data de 02 
decembrie 2021, ora 15,00; 

2. Datele de desfăşurare al probelor de concurs: 
- proba scrisă în data de 13 decembrie 2021, ora 10,00; 
- proba interviului în data de 16 decembrie 2021, ora 10,00. 
3. Afișarea rezultatelor pentru fiecare probă: 24 ore; 
4.Depunerea contestaților pentru fiecare probă se realizează în termen de 24 de ore de la 

data afișării rezultatelor pentru fiecare probă, iar afișarea rezultatelor contestațiilor se realizează 
în același termen; 

5. Rezultatele finale se afișează în termen de 24 de ore după întocmirea procesului verbal 
final. 
 

PRIMAR,        SECRETAR GENERAL, 
      Constantin Paladi                                        Vasile Ursachi  


