
ANEXA nr. lla dispozitia nr.64/23.06.2022.

ANUNT

Prima ria comunei Domasnea organizeaza, In perioada 22-25.07.2022, concurs de recrutare pentru

ocuparea unor posturi contractuale vacante, dupa cum urmeaza:

o 2 posturi contractuale de muncitor necalificat (norma de lucru 8 ore/zi, perioada nedeterminata) la
compartimentul apa ~i canalizare .

o 1 post contractual de Sef serviciu voluntar pentru situatii de urgenta (norma de lucru 8 ore/zi,
perioada nedeterminata) la Serviciul voluntar pentru situatii de Urgenta

o 1 post contractual de sofer I (norma de lucru 8 oreizi, perioada nedeterminata) la compartimentul
administrativ

o 1 post contractual de referent II (norma de lucru 8 oreizi, perioada nedeterminata) la
compartimentul asistenta sociala ~i monitorizare

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 3 din Hotararea Guvernului nr.
286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principii lor 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
modificata prin Hotararea Guvenrului nr. 1024/2014;
Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineste
urmatoarele conditii:

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 0 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.

Conditiile specifice necesare In vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de muncitor

necalificat I (norma de lucru 8 oreizi, perioada nedeterminata) la compartimentul apa si canalizare, sunt:

- nivelul studiilor: studii medii/generale
-vechime In munca- nu se solicita
- indeplineste conditiile 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.

Conditiile specifice necesare In vederea participarii la concurs ~i a ocuparii functiei contractuale de Sef

serviciu voluntar pentru situatii de urgenta (norma de lucru 8 ore/zi, perioada nedeterminata) la Serviciul

voluntar pentru situatii de Urgenta, sunt:

- nivelul studiilor: studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
-vechime In munca- nu se solicita



- permis de conducere categoriile B;
- domiciliul stabil in comuna Domasnea, constituie avantaj, pentru indeplinirea la timp a atributiilor generate
de situatiile de urgenta specifice

- indeplineste conditiile 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.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de sofer I

(norma de lucru 8 ore/zi, perioada nedeterminata) la compartimentul administrativ, sunt urmatoarele:

- nivelul studiilor: studii mediilgenerale
-vechime in munca- minim 1 an
- permis de conducere categoriile B, C si E;

- indeplineste conditiile prevazute la art. 3 din Regulamentul cadru privind stabilirea principii lor
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.286/20 II.

Condltllle specifice necesare in vederea participarii la concurs ~i a ocuparii functiei contractuale de referent II
(norma de lucru 8 ore/zi, perioada nedeterminata) la compartimentul asistenta sociala ~i monitorizare, sunt
urmatoarele:

- nivelul studiilor: studii medii, absolvite cu diploma de bacalaureat
-vechime In munca- minim 6 luni

- indeplineste conditiile 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.286/20 I I.

Concursul se va organiza la sediul primariei comunei Domasnea, conform calendarului urrnator:

o 30.06.2022, ora 08.00: afisare anunt si publicare anunt

o Termen depunere dosare inscriere : 10 zile lucratoare de la data afisari! anuntului

o Selectia dosarelor - In termen de maximum 2 zile lucratoare de la data expirarii termenului de

depunere a dosarelor ;

o Afisarea rezultatelor selectarii dosarelor de inscriere in termen de 0 zi de la selectia dosarelor;

o 22 iulie 2022, ora 10.00: proba scrisa;

o 25 iulie 2022, ora 14.00: proba interviu;

Dosarele de tnscriere la concurs trebuie sa contina, in mod obligatoriu, documentele prevazute de alt. 6
din Hotararii Guvemului nr. 286/2011 si se vor depune la sediuI primariei comunei Domasnea, din
localitatea Domasnea, Str. Principala nr. 260, judetul Caras-Severin, in termen de 10 zile lucratoare de la data
afisarii anuntului,

Documentele solicitate pentru dosarul de concurs sunt:

a) cerere de inscriere la concurs;
b) copia actului de identitate;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor

specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
d) cooia carnetului de munca, conforma cu orizinalul. sau. duoa caz. 0 adeverinta care sa ateste vechirnea in



munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinta medical a care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu eel mult 6 luni anterior

derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta In copii legalizate sau insotite de documentele
originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, 'in c1ar, numarul, data, numele emitentului si calitatea
acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii. Verificarea dosarelor se realizeaza de catre
comisia de organizare a concursului, iar lista candidatilor adrnisi sau respinsi se afiseaza la Avizierul
institutiei.

Bibliografia pentru postul de muncitor necalificat I la compartimentul apa ~i canalizare:

- Titlul V (Autoritatile adrninistratiei publice locale) din Partea a llI-a (Adrninistratia publica locala) a
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare,
- Sectiunea a 6-a (Obligatiile Iucratorilor), din Capitolul II al Legii nr.319/2006 a securitatii ~i sanatatii 'in
munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
- TitlullI din Legea nr.53/2003-Codul muncii, republicata, cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare.
- Legea nr. 241/2006, serviciului de alimentare cu apa si canalizare, republicata, cu modificarile si
cornpletariile ulterioare.

Bibliografia pentru postul de Sef serviciu voluntar pentru situatii de urgenta la Serviciul voluntar pentru situatii
de Urgenta:

- Titlul V (Autoritatile administratiei publice locale) din Partea a Ill-a (Adrninistratia publica locala) a
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile
ulterioare,
- Sectiunea a 6-a (Obligatiile lucratorilor), din Capitolul II al Legii nr.319/2006 a securitatii ~i sanatatii 'in
munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Titlul II din Legea nr.53/2003-Codul muncii, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare.
- ORDIN nr. 75/2019,pentru aprobarea Criteriilor de perforrnanta privind constituirea, incadrarea ~i dotarea
serviciilor voluntare ~i a serviciilor private pentru situatii de urgenta
- ORDIN nr. 886/2005, pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul national integrat de instiintare,
avertizare si alarmare a populatiei, cu modificarile ~i completarile ulterioare,
- LEGEA nr. 307/2006, privind apararea impotriva incendiilor, republicata, cu modificarile ~i completarile
ulterioare,
- LEGEA nr. 481/2004, privind protectia civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Bibliografia pentru postul de sofer I la compartimentul administrativ:

- Titlul V (Autoritatile administratiei publice locale) din Partea a lll-a (Adrninistratia publica locala) a
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare,
- Sectiunea a 6-a (Obligatiile lucratorilor), din Capitolul II al Legii nr.319/2006 a securitatii ~i sanatatii 'in
munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
- TitlullI din Legea nr.53/2003-Codul muncii, republicata, cu rnodificarile si cornpletarile ulterioare.
-Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publiee, republieata, eu rnodificarile si
completarile ulterioare;
-Ordonanta nr. 2712011 privind transporturile rutiere, eu rnodificarile si completarile ulterioare;



Bibliografia pentru postul de referent J] la compartimentul asistenta sociala ~i monitorizare:

- Titlul V (Autoritatile administratiei publice locale) din Partea a Ill-a (Adrninistratia publica locala) a
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile ~i cornpletarile
ulterioare,
- Sectiunea a 6-a (Obligatiile 1ucratori lor), din Capitolul II al Legii nr.3 [9/2006 a securitatii ~i sanatatii In
munca, eu modificarile si completarile ulterioare;
- Titlul 11din Legea nr.53/2003-Codul muneii, republicata, eu modificarile si cornpletarile ulterioare.
- Legea 292/20 [ 1, privind asistenta sociala, cu modifiearile si completarile ulterioare,
-H.G. nr. 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republieata, cu
modificarile ~i completarile ulterioare.

Actele se vor depune la secretarul comisiei de concurs, doamna Benghia Maria, referent agent agricol
in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Domasnea.

Relatii suplimentare privind conditiile speeifiee si bibliografia de concurs se obtin la sediul primariei comunei
Domasnea, din localitatea Domasnea, Str. Principala nr. 260, judetul Caras-Severin si la telefon: 0255-
263.101, fax: 0255-263.101, e-mail: primariadomasnea@yahoo.eom
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