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ANUNȚ

Primăria Municipiului Re i a organizează, la sediul său din Re i a, Pia a 1 Decembrie 1918ș ț ș ț ț
nr.1A, jude ul Cara -Severin, în  perioada ț ș 25 iulie 2022 – 29 iulie 2022 (25 iulie 2022 ora 1100 –
Proba practică i ș 29 iulie 2022 ora 1100 - Interviul) concurs de recrutare pentru ocuparea func ieiț
contractuale  de  execu ie  vacante  de   ț muncitor  calificat  treapta  I la  Biroul  Activită i  Sportiveț
Bazinul  de  Înot  i  Cinematograful  ”Dacia”  din  cadrul  Direc iei  Generale  Învă ământ,  Cultură,ș ț ț
Tineret, Sport i Culte din cadrul Primăriei Municipiului Re i aș ș ț .

Dosarul de concurs: Pentru înscrierea la concurs candida ii vor prezenta un dosar de concursț
care va con ine următoarele documente:ț

 cerere  de  înscriere  la  concurs  adresată  conducătorului  autorită ii  sau  institu iei  publiceț ț
organizatoare;

 copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după
caz;

 copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor i ale altor acte care atestă efectuareaș
unor  specializări,  precum  i  copiile  documentelor  care  atestă  îndeplinirea  condi iilorș ț
specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institu ia publică;ț

 carnetul de muncă sau, după caz, adeverin ele care atestă vechimea în muncă, în meserieț
i/sau în specialitatea studiilor, în copie;ș

 cazierul judiciar sau o declara ie pe propria răspundere că nu are antecedente penale careț
să-l  facă  incompatibil  cu  func ia  pentru  care  candidează.  Candidatul  declarat  admis  laț
selec ia dosarelor, care a depus la înscriere o declara ie pe propria răspundere că nu areț ț
antecedente penale, are obliga ia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazieruluiț
judiciar, cel mai târziu până la data desfă urării primei probe a concursului.ș

 adeverin ă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6ț
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către
unită ile  sanitare  abilitate.  Adeverin a  care  atestă  starea  de  sănătate  con ine,  în  clar,ț ț ț
numărul,  data,  numele  emitentului  i  calitatea  acestuia,  în  formatul  standard stabilit  deș
Ministerul Sănătă iiț

 curriculum vitae;
Actele  depuse  în  copie  xerox  vor  fi  prezentate  i  în  original  în  vederea  verificăriiș

conformită ii copiilor cu acestea.ț

Condi ii de participare la concurs:ț

Condi ii generaleț : candida ii trebuie sa îndeplinească condi iile prevăzute de art. 3 din Anexaț ț
la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător func iilorț
contractuale i a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare aș
personalului  contractual  din  sectorul  bugetar  plătit  din  fonduri  publice,  cu  modificările  iș
completările ulterioare:
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 are  cetă enia  română,  cetă enie  a  altor  state  membre  ale  Uniunii  Europene  sau  a  statelorț ț
apar inând Spa iului Economic European i domiciliul în România;ț ț ș

 cunoa te limba română, scris i vorbit;ș ș
 are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 are capacitate deplină de exerci iu;ț
 are  o  stare  de  sănătate  corespunzătoare  postului  pentru  care  candidează,  atestată  pe  baza

adeverin ei medicale eliberate de medicul de familie sau de unită ile sanitare abilitate;ț ț
 îndepline te condi iile de studii i, după caz, de vechime sau alte condi ii specifice potrivitș ț ș ț

cerin elor postului scos la concurs;ț
 nu a  fost  condamnată  definitiv  pentru  săvâr irea  unei  infrac iuni  contra  umanită ii,  contraș ț ț

statului ori contra autorită ii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuireaț
justi iei, de fals ori a unor fapte de corup ie sau a unei infrac iuni săvâr ite cu inten ie, care arț ț ț ș ț
face-o  incompatibilă  cu  exercitarea  func iei,  cu  excep ia  situa iei  în  care  a  intervenitț ț ț
reabilitarea.

Condi ii specifice pentru func ia contractuală de execu ie de ț ț ț  muncitor calificat treapta I  :  
-  Studii: - medii generale, calificare-electrician; 
-  vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:  minim 3 ani.

Tipul probelor de concurs, locul, data i ora desfă urării acestora:ș ș
Concursul de recrutare pentru ocuparea func iilor contractuale de execu ie vacante constă în 3ț ț

etape succesive, după cum urmează: 
 selec ia dosarelor de înscriere, în perioada ț 15.07.2022-18.07.2022;
 proba practică, în data de 25.07.2022;
 interviul, în data de 29.07.2022.

Proba  practică  se  va  desfă ura  laș  sediul  Biroului  Activită i  Sportive  Bazinul  de  Înot  iț ș
Cinematograful  Dacia,  Str.  Făgăra ului  nr.16,  Mun.  Re i a,  jude ul  Cara -Severinș ș ț ț ș ,  în  data  de
25.07.2022  ora 1100, pentru apelul nominal, respectiv verificarea identită ii, care se va face bazaț
căr ii de identitate, căr ii electronice de identitate, căr ii de identitate provizorie sau a buletinului deț ț ț
identitate, aflate în termen de valabilitate.

Interviul se va desfă ura la sediul Primăriei Municipiului Re i a, Pia a 1 Decembrie 1918, nr.ș ș ț ț
1A, jude ul Cara -Severin.  Candida ii vor fi prezen i în sala de edin e în data de ț ș ț ț ș ț 29.07.2022, ora
1100, pentru apelul nominal, respectiv verificarea identită ii, care se va face baza căr ii de identitate,ț ț
căr ii electronice de identitate, căr ii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate înț ț
termen de valabilitate.

După începerea probei practice este interzis accesul candida ilor care au întârziat.ț
Calendarul de desfă urare a concursului,ș

-  data-limită i  ora până la care se pot depune dosarele  de concursș :  dosarul de concurs se
depune în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la publicarea anun ului, respectiv în perioada ț 01
iulie 2022 - 14 iulie 2022, la sediul Primăriei Municipiului Re i a, Pia a 1 Decembrie 1918, nr. 1A,ș ț ț
cu următorul program: luni-joi până la ora 1600, vineri până la ora 1330, la persoana care asigură
secretariatul  comisiilor  de  concurs:  Ignat  Andreea –  consilier  în  cadrul  Serviciului  Gestionarea
Resurselor Umane, Salarizare, Tel. 0255/221677.

- selec ia  dosarelorț  de  înscriere:  în  termen  de  maxim  2  zile  lucrătoare  de  la  finalizarea
termenului depunere al dosarelor, respectiv până cel târziu data de 18.07.2022, ora 1330;

- rezultatele  selec iei  dosarelor  se  afi ează:  în  termen  de  1  zi  lucrătoare  de  la  finalizareaț ș
termenului prevăzut la selec ia dosarelor, respectiv până cel târziu data de ț 19.07.2022, ora 1600;

- termen depunere contesta ii  cu privire la rezultatul selec iei  dosarelor:  1 zi  lucrătoare de laț ț
afi area rezultatelor privind selec ia dosarelor, respectiv până cel târziu data de ș ț 20.07.2022, ora
1600;
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- termen  verificare  contesta ii  i  de  afi are  a  rezultatelor  contesta iilor  cu  privire  la  selec iaț ș ș ț ț
dosarelor: 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului depunere a contesta iilor privind selec iaț ț
dosarelor, respectiv până cel târziu data de 21.07.2022, ora 1600, cu afi are imediată;ș

- proba practică, se va desfă ura în data deș  25.07.2022, ora 1100, 
- notarea probei practice i afi area rezultatelor ob inute de candida i la proba practică: până celș ș ț ț

târziu data de 26.07.2022, ora 1330;
- termen depunere contesta ii cu privire la rezultatul probei scrise: 1 zi lucrătoare de la afi areaț ș

rezultatelor privind proba practică, cel mai târziu în data de 27.07.2022, ora 1600;
- termen analiză contesta ii i de afi are a rezultatelor contesta iilor depuse la proba practică: 1 ziț ș ș ț

lucrătoare de la expirarea termenului depunere a contesta iilor privind proba practică: maximț
data de 28.07.2022, cu afi are imediată, cel mai târziu ora 16ș 00;

- interviul, se va desfă ura în data de ș 29.07.2022, ora 1100 ;
- notarea interviului i afi area rezultatelor ob inute de candida i la interviu: 1 zi lucrătoare de laș ș ț ț

finalizarea interviului, maxim data de 01.08.2022, ora 1600;
- termen depunere contesta ii cu privire la rezultatul interviului: 1 zi lucrătoare de la afi areaț ș

rezultatelor privind interviul, cel mai târziu în data de 02.08.2022, ora 1330;
- termen analiză  contesta ii  i  de afi are  a  rezultatelor  contesta iilor  depuse la  interviu:  1  ziț ș ș ț

lucrătoare  de  la  expirarea  termenului  depunere  a  contesta iilor  privind  interviul,  cu afi areț ș
imediată, 03.08.2022, cu afi are imediată, maxim ora 16ș 00;

Toate listele privind rezultatele probelor sau privind rezultatele contesta iilor se afi ează la sediulț ș
Primăriei Municipiului Re i a, precum i pe pagina de internet a acesteia: ș ț ș www.primariaresita.ro .

B  ibliografie   :
- pentru func ia contractuală pentru care se organizează concursul:ț

 Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată în anul 2011, cu modificările i completărileș
ulterioare;

 Legea nr. 319/2006 a securită ii i sănătă ii în muncă, cu modificările i completările ulteriț ș ț ș -
oare;

 Legea nr. 307/2006  referitoare la apărarea împotriva incendiilor, cu modificările i comș -
pletările     ulterioare;

Tematică :
 
1. Executarea contractului individual de muncă;
2. Obliga iile lucrărilorț
3. Serviciile de urgen ă voluntare i private.ț ș
4.
Informa ii  suplimentare  privind  concursul:  sediul  Primăriei  Municipiului  Re i a,  Pia a  1ț ș ț ț

Decembrie  1918,  nr.1A,  la  secretarul  Comisiei  de  concurs,  Ignat  Andreea – consilier  în  cadrul
Serviciului Gestionarea Resurselor Umane, Salarizare, Tel. 0255/221677 sau pe pagina de internet a
institu iei:ț www.primariares  ita.ro  

P R I M A R,
POPA IOAN

    Director Executiv,           ef Serviciu,Ș
          Asofroniei-Uzun Maria                                                                            ugmeanu MariaȚ

                        

   Cnsilier,

DIREC IA BUGET, FINAN E-CONTABILITATE, RESURSE UMANEȚ Ț
Serviciul Gestionarea Resurselor Umane, Salarizare
Adresa: Pia a 1 Decembrie 1918 Nr. 1A,  Tel./Fax: 0255/221677 / 0355/080288,  ț
E-mail: resurse.umane@primariaresita.ro

http://www.primariaresita.ro/
http://www.primariaresita.ro/


                                                                                                                                Ignat Andreea
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