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A N U N T 
 

                  Comuna Savinesti, judetul Neamt organizează concurs pentru ocuparea 

postului contractual, vacant,  de execuție de muncitor in cadrul Compartimentului 

Gospodarire Comunala. 

             Concursul constă în susținerea unei probe scrise de verificare a cunoștințelor 

în data de 20.09.2021, ora 10.00 și proba practica în data de 22.09.2021, ora 10.00 la 

sediul Primăriei comunei Savinesti. 

             Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile 

lucrătoare de la data  afișării, la sediul Primăriei comunei Savinesti. 

              În vederea participării la concurs, candidații trebuie să îndeplinească 

cumulativ condițiile generale prevăzute la art. 3 din H.G. nr. 286/2011 si condițiile 

specifice pentru ocuparea postului: 

                  Nivelul studiilor –  Studii generale/medii 

                  Vechime în munca – 5 ani 

               Continutul dosarului de concurs: 

                 - cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei 

publice; 

                 -  copia actului de identitate; 

                  - copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor (acestea vor fi 

prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor);  
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                 -  carnetul de munca  sau, dupa caz, adeverinte care atesta vechimea 

in munca; 

                 - cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are 

antecedente penale cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul 

cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a 

concursului daca este declarat admis la selecţia dosarelor; 

              -  adeverinţă medicala 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 trebuie sa conţina, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea 

acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii); 

             -   curriculum vitae; 

              Bibliografia si tematica:  

1. Legea nr. 53/ 2003  - Codul muncii, forma actualizata (Capitolul II – 

Executarea Contractului Individual de Munca); 

2. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu 

modificarile si completarile ulterioare (Capitolul II – Obligatii privind 

apararea impotriva incendiilor); 

3. Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu 

modificarile si completarile ulterioare (Capitolul III – Obligatiile 

angajatorilor  si Capitolul IV – Obligatiile lucratorilor).  

 
               Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei comunei Savinesti, 

Compartimentul Resurse Umane și la nr. de telefon  0233/281573 
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