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A N U N T 
 

  Primăria Comunei Vulcana - Pandele organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă 

nedeterminată a funcției  contractuale  de execuție vacanta de muncitor calificat I în cadrul Serviciului  

Gospodărire comunală 

 

I. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS: 

 

CONDIȚII GENERALE  - conditiile generale prevazute la art. 3 din Regulamentul – cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si 

a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 

sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin H.G nr. 286/2011, cu modificările și completările 

ulterioare: 

 

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului 

Economic European si domiciliul in Romania; 

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit; 

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale; 

d) are capacitate deplina de exercitiu; 

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale 

eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; 

f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului 

scos la concurs; 

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra 

autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, 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. 

 

CONDIȚII SPECIFICE 

-   nivel de studii – minim generale; 

–  curs/certificat de calificare în meseria de electrician; 

– vechime: minim 3 ani vechime în meseria de electrician.  

 
II. CONDITII DE DESFASURARE A CONCURSULUI 

 

Dosarele de concurs se depun de către candidați la  Secretarul Comisiei de concurs din cadrul Primariei 

Comunei Vulcana -Pandele, in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial 

(07.07.2021 – 20.07.2021). 

Concursul contine 3 etape: 

Selectia dosarelor de concurs, se va face in perioada 21.07.2021-22.07.2021; 

Proba scrisa a concursului va avea loc in data de 30.07.2021, ora 900; 

Interviul - se va stabili conform art. 24  alin. (6)  din H.G  nr. 286/2011, cu modificările și completările  

ulterioare.   

Proba scrisa si interviul se puncteaza cu maxim 100 de puncte fiecare. 

Punctajul minim pentru promovarea fiecarei probe de concurs este de 50 de puncte. 

http://www.vulcanapandele.ro/


Punctajul final se calculeaza prin insumarea punctajului total obtinut la proba scrisa si interviu. 

Rezultatul concursului se comunica candidatilor prin afisare la avizierul institutiei in termen de 1 zi  lucratoare 

de la data sustinerii interviului. 

 

Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu: 

a) Formular de inscriere, care se gaseste la Compartimentul Resurse umane si stare civila din cadrul Primariei 

Comunei Vulcana Pandele; 

b) Curriculum vitae, modelul comun european; 

c) copia actului de identitate; 

d) copiile diplomelor de studii şi  act doveditor de dobandire a calificării in meseria de electrician; 

e) copia carnetului de muncă sau, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care 

să ateste vechimea în munca;  

f) cazierul judiciar (acest document poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere ca nu are 

antecedente penale care s ail faca incompatibil cu functia pentru care candideaza. În acest caz, candidatul 

declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul originalul 

cazierului judiciar, cel tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului) 

g) adeverinţa 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 

care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în 

formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice); 

 

Nota: Documentele  solicitate  in copie  se prezintă  în  copii  legalizate  sau  însoţite  de documentele  originale,  

care  se  certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

 

II. BIBLIOGRAFIE 

 

1. Normativul privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente 

clădirilor indicativ „I7-2011”; 

2.”Cartea Instalatorului electrician” – Ed. Tehnică, Gh. Chiriță, C. Alexe 

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

4. Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

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

 

Tematică: 

 

1. Prevederi generale pentru exploatarea instalațiilor electrice: principii și proceduri 

2. Executarea instalatiilor electrice: Executarea instalatiilor cu conductoare, bare sau cabluri;   

Montarea principalelor elemente de instalatii. 

3. Protectia si tehnica securitatii muncii: Accidente prin electrocutare;  

Mijloace si măsuri de protective 

Măsuri de prim ajutor în caz de electrocutare 

4. Reglementari privind proiectarea și executarea instalațiilor electrice 

5. Obligatii privind apararea impotriva incendiilor. 

6. Obligatiile lucratorilor privind securitatea si sanatatea in munca. 

 

 

                                                           

                                                           

 

 

 

 

 


