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ANUNT
In conformitate cu prevederile art. 411 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 Hotararea Guvemului nr.
28612011, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederi.le art. 554 din
OUG 5712019 privind Codul administrativ, cu completarile ulterioare, precum si
prevederile Capitolului II din Regulamentul 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 cadrul aparatului
de specialitate al, Primarului comunei Piscu, judetul Galati, aprobat prin
Dispozitia Primarului nr. 222 din24.09.2014,

Primdria comunei Piscu, jurdelut Gatali organizeazd examen de
promovare in treapta profesionala II, pentru postul de muncitor calificat mecanic utilaj din cadrul Serviciului Situatii de Urgenta din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului comunei Piscu, judetul Galati.

Examenul se desfiqoari la sediul Primiriei comunei Piscuo judeful
Galafi conform calendarului :
- proba scrisi in data de 24 februarie 2020, ora t000 ;
- interviul in data de26 februarie 2020,ora L000.

Conditii generale:

a) are cetdlenia romdn6,

cetSlenie a altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparfindnd Spaliului Economic European qi domiciliul in
Romdnia;
b) cunoaqte limba romdn6, scris qi vorbit;
c) are vdrsta minimd reglementatd de prevederile legale;
d) are capacitate deplind de exerciliu;

e) are o

stare de sdndtate corespunzdtoare postului pentru care

candideazl, atestatd,pebaza adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie
::
sau de unitSlile sanitare abilitate;
'f) indeplineqte condiliile de studii qi, dupd caz, de vechime sau alte
condilii specifice potrivit cerinlelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatb definitiv pentru sdvdrgirea unei infrac{iuni
contra umanitSlii, contra Statului ori contra autoritdlii, de serviciu sau in legdturd
cu serviciul, care impiedicd infEptuirea justiliei, de fals ori a unor fapte de
coruplie sau a unei infracliuni sdv6rqite cu intenfie, care ar face-o incompatibild
cu exercitarea funcliei, cu exceplia situaliei in care a intervenit reabilitarea.

Condifii specifice pentru funclia contractuald de muncitor calificat
mecanic utilaj, treapta II din cadrul Serviciului Situatii de Urgenta,'

-

-

studii generale, calificbri - mecanic utilaj, buldoexcavatorist, mecanic
agricol sau mecanic utilaje imbundtdliri funciare ;
- permis de conducere minim categoria B,C;
- experienlb in utilizarea utililajelor grele;
- vechime in specialitate minim 3 ani pe acelasi grad s?u pe aceeasi
treapta;

-

calificativul "foarte bine" la evaluarea performantelor profesionale
individuale cel putin de doua ori in ultimii 3 ani de activitate.

Bibliografie examen de promovare in treapta profesionala II, pentru
postul de muncitor calificat - mecanic utilaj din cadrul Serviciului Situatii de

Urgenta din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Piscu, judetul
Galati.

1:

Legea nr. 3 1912006 - Legea securitSlii qi sdndtSlii ?n muncd cu
modifi cdrile qi completdrile ulterioare;
2. Legea nr.5312003- Codul muncii cu modificdrile Ei completirile
ulterioare (art.39, art.40, Cap. II Rdspunderea disciplinard, Cap.III Rdspunderea
patrimoniald);
3. Ordonanta de urgenta nr. 5712019 privind codul administrativ, arI.
368 - Principii aplicabile conduitei profesionale a funclionarilor publici qi
personalului contractual din administralia public, partea a' IV-a, titlul III
Personalul contractual din autoritdtile qi instituliile publice;
4. OUG nr.19512002 privind circulafia pe drumurile publice cu
modificdrile qi completSrile ulterioare.

Dosarul de inscriere la examen
Dosarele de inscriere la examen se pot depune pana la data de 19.02.2020,
ora 16:00 la sediul Primdriei comunei Piscu, judelul Galali si vor contine
urmatoarele documente :
- Cerere de participare la examenul de promovare in treapta
profesionala lI, pentru postul de muncitor calificat - mecanic utilaj din cadrul

Serviciului Situatii de Urgenta din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Piscu, judetul Galati ;
.:t
Copie act identitate;
Raport Revisal, conform cu originalul sau alte acte care sa ateste
indeplinirea conditiilor de vechime;
- Copii ale rapoartelor de evaluare a performanlelor profesionale
individuale din ultimii 3 dni.

Sustinerea examenului
Exambnul de promovare a personalului contractual constd in suslinerea
unei probe scrise, notati de cdtre membrii comisiei de examinare cu un punctaj
de maximum 100 de puncte, punctajul minim de promovare fiind de 50 de
puncte.

Candidatii declarati admisi la proba scrisa vor sustine interviul in data de
26 februarie 2020.

Relalii suplimentare se pot obline la sediul Primdriei co.munei Piscu,
jude{ul Galali str. Mihai Eminescu, nr. 1 gi la nr. de telefon 02361827529 sau
0748942s99.
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