
ORAŞUL COMĂNEŞTI 
Loc. Comăneşti , Str. Ciobănuş nr.2 
CUI- 4353269 
Tel. 0234 374272, fax 0234 374278 

 

A N U N Ţ 

PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII DE EXECUŢIE CONTRACTUALE VACANTE DIN 

CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAŞULUI COMĂNEŞTI 

 

Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Comăneşti, organizează concurs pentru ocuparea unor funcţii 

de execuţie contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Comăneşti şi din cadrul 

serviciile publice subordonate. 

 Funcţiile de execuţie contractuale vacante pentru care se organizează concurs sunt: 

1. Funcţia contractuală de execuţie vacantă de muncitor calificat şofer/ mecanic auto, în cadrul Formatiei 

de lucru Întreţinere si Reparatii strazi, Parc auto pe durată nedeterminată 

2. Funcţia contractuală de execuţie vacantă de educator puericultor, în cadrul Cresei nr.1,  pe durată 

nedeterminată 

3. Funcţia contractuală de execuţie vacantă de muncitor necalificat, în cadrul ,  pe durată nedeterminată 

Formatiei de lucru Întreţinere si Reparatii strazi, Parc auto 

4. Funcţia contractuală de execuţie vacantă de asistent medical, în cadrul Cresei nr.1,  pe durată 

determinată  

La concursul organizat poate participa orice persoană care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii: 

I.Condiţii generale de participare   

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3, din Regulamentul cadru 

privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 

funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG. 286/2011, modificat 

şi completat prin HG. 1027/2014, după cum urmeaza: 

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând 

Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exercițiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor 

postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori 

contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori 

a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu 

exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 

II. Condiţii specifice  
II.1.Funcţia contractuală de execuţie vacantă de muncitor calificat şofer/ mecanic auto, în cadrul Formatiei de 

lucru Întreţinere si Reparatii strazi, Parc auto  

- studii medii /generale – calificare in meseria de sofer şi mecanic auto 

- vechime in profesie de minim 9 ani 

II.2. Funcţia contractuală de execuţie vacantă de educator puericultor, în cadrul Cresei nr.1 

Studii  in domeniul educational,postliceale/colegiu absolvite cu diploma sau echivalenta 

-  Diploma, adeverinta absolvire curs / modul pedagogic 

Vechime in munca in specialitatea studiilor absolvite minim 1 an  



II.3.Funcţia contractuală de execuţie vacantă de muncitor necalificat, în cadrul Formaţiei de lucru Iluminat 

public, Întreţinere si reparatii,  

- studii medii /generale  

II.4. Funcţia contractuală de execuţie vacantă de asistent medical, în cadrul Cresei nr.1,  pe durată determinată 

- Studii postliceale profil sanitar 

Concursul se va organiza la sediul  Unităţii Administrativ Teritoriale Oraşul Comăneşti, str.Ciobănuş,  nr. 

2, Comăneşti,  conform calendarului următor: 

o 07 -20 iunie  2016, ora 16,00:  depunere dosare; 

o 28.06.2016: ora 10.00 probă scrisă pentru posturile de educator puericultor şi şofer/ mecanic auto, 

asistent medical 

o 28.06.2016 ora 11,00 proba de lucru pentru postul de muncitor necalificat 

o 30.06.2016: ora 10.00 interviul 

 Dosarele de înscriere la concurs trebuie să contină în mod obligatoriu documentele revăzute la art.6 din 

Regulamentul  cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 

superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  aprobat prin HG. 

286/2011, modificat şi completat prin HG. 1027/2014. 

o  Dosarele de înscriere la concurs se depun la Registratura instituţiei sau la compartimentul resurse umane 

din cadrul Unităţii Administrativ Teritoriale Oraşul Comăneşti , str.Ciobănuş,  nr. 2, Comăneşti în perioada  

o 07 - 20 iunie 2016, ora 16,00: depunerea dosarelor; 

Bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei din Comăneşti, str. Ciobănuş, nr. 2. 

Informaţii suplimentare se obţin la Compartimentul resurse umane, camera 4, telefon: 0234/374272, 

interior 127”. 

 
 PRIMAR,      COMPARTIMENT RESURSE UMANE, 
      ec. Viorel Miron                    Luminita Dumitru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A ORAŞULUI COMĂNEŞTI 

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE EDUCATOR PUERICULTOR LA CRESA NR.1 

 

 

1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, , cu modificările  şi 

completările ulterioare; 

 2. Legea nr. 477/ 2004 - Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si 

instituţiile publice; 

3.Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările  şi completările ulterioare; 

4.Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

5.Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor,  cu modificările 

şi completările ulterioare; 

6. Hotărâre nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a 

creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară; 

7.Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 

8. Activitati de invatare pentru copii foarte mici (de la nastere la 3 ani)- Ghid pentru activitati 

zilnice- editor Carolyn Rutsch Editura VANEMODE 2005- UNICEF- programul “ Promovarea 

Educatiei timpurii); 

 

 

 

 

PRIMAR,      COMPARTIMENT RESURSE UMANE, 
      ec. Viorel Miron                    Luminita Dumitru 
 

 



 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A ORAŞULUI COMĂNEŞTI 

 

 

BIBLIOGRAFIE  

pentru  ocuparea postului de ŞOFER/mecanic auto     

 

 

1. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile  

şi instituţiile publice: 

Cap. 2 – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual – art. 5-7,    

art. 12; 

2.Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

3. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cap. I, cap. II ( sectiunea 2 si 6), 

cap. V; 

4. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă,  cu modificările şi completările 

ulterioare  Cap. 4 – Obligaţiile lucrătorilor – art. 22 şi 23 

5. Codul rutier,actualizat; 

6.Legea nr.53/2003 Codul Muncii, republicat, –capitolul II –Răspunderea disciplinară şi 

Capitolul III - Răspunderea patrimonială; 

7. Cunoştinţe profesionale mecanic auto -PSI 

        

PRIMAR,      COMPARTIMENT RESURSE UMANE, 
      ec. Viorel Miron                    Luminita Dumitru 

 

 

 



UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A ORAŞULUI COMĂNEŞTI 

 

 

BIBLIOGRAFIE  

pentru  ocuparea postului de asistent medical 
in cadrul Creşei nr.1 

 

 

     1.   Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din    
autoritatile si institutiile publice art. 5-7 şi art.12; 

2.Legea nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea su functionarea creselor, cu  
modificările şi completările ulterioare; 

3. Hotărâre nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi  funcţionare a 

creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară; 

4. Codul de etica si deontologie profesionala al asistentului medical-2003; 

5.Ordonanţa de urgenţă nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical 

generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi 

funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali 

din România; 

6. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu  modificările şi 

completările ulterioare; 

 

 

PRIMAR,     COMPARTIMENT RESURSE UMANE, 
      ec. Viorel Miron                 Luminita Dumitru 


