
 
Nr. 3905 / 8.07.2021 

ANUNŢ         

                        privind organizarea concursului pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a postului vacant 
de MUNCITOR CALIFICAT/ BULDOESCAVATORIST , în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Tormac 

        1. Primăria comunei Tormac organizează concurs pentru ocuparea,  pe perioadă nedeterminată a 
postului  vacant de MUNCITOR CALIFICAT , în cadrul aparatului de specialitate al primarului 

     Principalele atribuţii: conform fişei postului;,  

      2. Dosarele de înscriere trebuie să cuprindă: 

a)     cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare (primarului); 

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

c)     copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări; 

d)     copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea 
în muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor; 

e)     cazierul judiciar, sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente  penale care să-l facă 
incompatibil cu funcția pentru care candidează; 

f)      adeverinţă medicală 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; 

g)     curriculum vitae. 

Dosarele de înscriere trebuie depuse de către candidaţi la Primăria Tormac, Compartimentul financiar-
contabil, cel târziu până la data de 19.07.2021 (inclusiv), orele 12,00. Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei Tormac, Compartimentul financiar-contabil, d-na Cecan Gabriela, tel. 0256392801; 

3. Condiţii de participare: 

În vederea participării la concurs, persoana care urmează să se angajeze trebuie să îndeplinească cumulativ 
următoarele condiţii generale: 



a)     să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b)      Să cunoască limba română, scris şi vorbit ; 

c)      să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d)      să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 

e)      să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

f)       să îndeplinească condiţiile de studii şi de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului 
scos la concurs ( studii generale, atestat masinist pentru terasamente/buldoescavatorist, vechime  - nu se 
cere); 

g)      să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului 
ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a 
unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

În vederea participării la concurs, persoana care urmează să se angajeze trebuie să îndeplinească cumulativ 
următoarele condiţii specifice: 

a)     să nu fi încetat contractul de muncă încheiat cu Primăria Tormac din motive disciplinare (în cazul în 
care persoana a mai fost angajată la Primărie) 

b)     să fie dispusă să efectueze ore suplimentare peste programul normal de lucru si in zilele nelucrătoare, 
respectiv sarbatori legale  în vederea rezolvării unor probleme urgente. 

4. Concursul va consta din: 

         Etapa 1: probă scrisă, care va avea loc în data de 4.08.2021, orele 10,00, în sala de şedinţă a Primăriei 
comunei Tormac; 

         Etapa 2: proba practică - testarea abilitaților si aptitudinilor; 5.08.2021, ora 10,00, la sediul Primariei 
comunei Tormac; 

         Etapa 3: interviu, care va avea loc în data de 6.08.2021, orele 10,00,  în sala de şedinţă a Primăriei 
comunei Tormac. 

PRIMAR 

Lazăr Marius 

 

 


