
JUDETUL CARAq-SEVERIN
PRIMARTA DOGNECEA

ANUNT

Primiria comunei Dognecea, cu sediul in comunb Dognecea, str.
Principala, nr. 639,, judelul Caras-Severin, organizeazd, conform H.G. nr.
286123.03.2011, modificatd qi completatS, concurs pentru ocuparea func{iilor
contractuale vacante de: muncitor calificat, treapta III (2 posturi), sofer,
treapta I (lpost) din cadrul Serviciului Gospodirire ComunalI, Api-Canal.

Pentru inscrierea la concurs candidaJii vor prezenta un dosar de concurs
care va conline urmdtoarele documente:

a) cerere de inscriere la concurs adresatd conducdtorrrlui instituliei
publice;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestd identitatea,
potrivit legii, dupd caz;

c) copiile documentelor care si ateste nivelul studiilor qi a1e altor acte care
atestd efectuarea unor specializdri, precum gi copiile documentelor care atesta
indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de institulia public6;

d) carnetul de muncd sau, dupd caz, adeverinlele care atestd vechimea in
munc6, in meserie qi/sau in specialitatea studiilor, in copie;

e) cazierul judiciar sau o declara{ie pe propria rdspundere cd nu are
antecedente penale care s5-1 facd incompatibil cu func{ia pentru care candideazd;

t) adeverintd medicalS care s[ ateste starea de sindtate corespunzdtoare
eliberatd cu ce1 mult 6 luni anterior deruldrii concursului de cdtre medicul de
familie a1 candidatului sau de citre unitalile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.
Candida{ii vor depune dosarele de participare la concurs, la sediul

Primdriei comunei Dognecea, str. Principald, nr. 639 persoanb de contact: Bf,ltean
Gheorghe, telefon 02 5 5/2 36305 , 07 66545969, fax 02551236305 .

Pentru parliciparea la concurs candidalii trebuie sd indeplineasc6 condi{iile
generale previzute de art. 3 din HG nr. 286/2011, cu modificirile si
completdrile ulterioare, precum qi urmdtoarele condi(ii specifice:

I . pentru muncitor, treapta III:
- studii: generale / profesionale;
- vechime: 6 luni;
2. pentru qofer, treapta I
- studii: generale / profesionale;
- vechime: 3 ani gi 6 luni;
- permis de conducere categoria B.
Concursul se va desfiqura astfel:

- Proba scrisl in data de 07.07.2021, ora 10,00,
- Proba interviu in data de 09.07.2021, ora 11,00.

BibliograJia / tematica pentru posturile de muncitor calificat, treapta III:
- OUG nr. 571201.9, privind Codul administrativ, cu modificErile qi completirile

ulterioare - Parlea a VI;



- Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, republicatd, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare.

Bibliogra/ia / temutica pentru postul de qofer, treapta I:
- OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare Partea a Vl;
- OUG nr. \9512002, privind circulafia pe drumurile publice, cu modificirile qi

completdrile ulterioare.
Dosarele de concurs se pot depune pini la data de 28.06.2021, ora

12,00.
Comunicarea rezultatelor la fiecare probi a concursului se face prin

specificarea punctajului hnal a1 fiecf,rui candidat Ei a menliunii <admis> sau
<respins>, prin afigare la sediul qi pe pagina de intemet a institutiei publice, in
temen de maximum o zi lucrdtoare de la data finalizdrii probei.

DupE afiqarea rezultatelor obtinute la seleclia dosarelor, proba scrisd gi
interviu, candidalii nemullumi1i pot depune contestalie in ternen de cel mult o zi
lucr[toare de la data afigdrii rezultatului selecliei dosarelor, respectiv de la data
ahqdrii rezultatului probei scrise gi a interviului, sub sancliunea decEderii din
acest drept.
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