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ANIJNT CONCIJRS 

U.A.T. Municipiul Tecuci cu sediul in localitatea Tecuci str.1 Decembrie 1918 nr. 66 
organizează  concurs conform H.G. nr. 286 /2011, modificat si completat de H.G. nr. 1027/2014, 
respectiv, pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de muncitori calificati si muncitori 
necalificati din cadrul Compartimentului Tehnic, Mecanizare din cadrul Serviciului Totul Verde 
din cadrul Directiei de Servicii Publice si Biroului Ecarisaj din cadrul Directiei de Servicii Publice 
din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, dupa cum urmeaza 

- 5 posturi muncitori calificati — posturi vacante — Compartiment Tehnic, 
Mecanizare din cadrul Serviciului Totul Verde din cadrul Directiei de Servicii Publice din cadrul 
Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci perioada nedeterminata; 

- 6 posturi muncitori calificati — posturi vacante - Birou Ecarisaj din cadrul Directiei 
de Servicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci-
perioada nedeterminata 

- 8 posturi muncitori necalificati — posturi vacante — Birou Ecarisaj din cadrul 
Directiei de Servicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 
Tecuci — perioada nedeterminata 

Conditii generale: 
Poate ocupa un post 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 o 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 excepSa situatiei in care a intervenit 
reabilitarea. 

Condith specifice : 
Pentru posturile de muncitori calificati din cadrul Biroului Intretinere Zone Verzi — Serviciul 
Totul Verde din cadrul Directiei de Servicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Tecuci: 

- studii medii/generale  
-vechime in munca 0 ani  
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Pentru posturile de muncitori necalificati din cadrul Biroului Intretinere Zone Verzi — Serviciul 
Totul Verde din cadrul Directiei de Servicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Tecuci:  

- studii medii/generale  
-vechime in munca 0 ani  

DOSARUL DE CONCURS: 
Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine 

urmatoarele documente: 
a) cerere de inscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 

organizatoare; 
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, precum şi copiile documentelor care atestă indeplinirea condiţiilor 
specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în 
meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale 
care să-1 facă incompatibil cu fimcţia 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; 
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 

emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănă.tăţii. 
in cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia 

dosarelor, care a depus la 'inscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, 
are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tărziu pănă 
la data desfăşurării primei probe a concursului. 

Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) - d) vor fi prezentate şi 'in original 'in vederea verificării 
conformităţii copiilor cu acestea. 

Concursul se va desfăşura la sediul U.A.T. Municipiul Tecuci, din Tecuci, str. 1 
Decembrie 1918, nr. 66, astfel: 

Proba practica - in data de 28.09.2021, ora 10" 
Proba interviu — data si ora sustinerii probei interviu va fi comunicata ulterior. 

Data limita pană la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 
de 10 zile lucratoare de la afişare la sediul instituţiei ( 16.09.2021) . 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul U.A.T. Municipiul Tecuci, din Tecuci, 
str.1 Decembrie 1918 nr. 66, tel. 0372364111, Comp. Resurse Umane. 

PRIMAR, 
LUCIAN — GRIGORE COSTIN 


