R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI - COMUNA REBRICEA
PRIMĂRIA
Cod poştal - 737455 – Telefon: 0235/457050, fax: 0335/780051,
E–mail :comunarebricea@yahoo.com

Nr. 218/20.01.2021
A N U N Ţ CONCURS!
Primaria comunei Rebricea cu sediul în localitatea Rebricea, comuna
Rebricea, judeţul Vaslui organizeazã in data de 11.02.2021, CONCURS pentru
ocuparea postului de MUNCITOR CALIFICAT, post vacant, de natura
contractuală de execuție, pe perioada nedeterminată, în cadrul Compartimentului
Administrativ-gospodaresc, din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Rebricea, Judetul Vaslui, conform H.G. nr. 286/2011, modificată și
completată de H.G. nr.1027/2014.
➢
Dosarul de înscriere se va depune la sediul Primăriei Rebricea și va conține în
mod obligatoriu:
- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei
publice organizatoare;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit
legii, după caz;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea
condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
- carnetul de muncă sau după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în
copie;
- cazierul judiciar;
- 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;
- curriculum vitae.
Nota: Documentele solicitate in copie se prezintă însoţite de documentele originale în
vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
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➢ CONDITII GENERALE de înscriere la concurs:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene
sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în
România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de
unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii
specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a 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.
➢ CONDITII SPECIFICE de înscriere la concurs:
• nivelul studiilor: medii absolvite cu diplomă;
• vechime în muncă minim 15 ani din care experiență similară minim 5 ani;
• Domiciliul stabil în comuna Rebricea;
• Permis categoria B.
➢ Tipul, locul, data și ora de desfășurare a concursului :
• Concursul va consta într-o probă scrisă şi un interviu.
• Locația de desfășurare a concursului : sediul Primăriei comunei Rebricea;
• Proba scrisă: 11 februarie 2021, ora 10.00;
• Proba interviu: 12 februarie 2021, ora 10.00.
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➢ BIBLIOGRAFIA stabilita pentru postul de muncitor calificat:
Constitutia Romaniei;
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, partea a III-a, titlul V.
Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
Legea 53/2003- Codul Muncii-republicată;
Legea apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare;
Normativul pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire
centrală (revizuire şi comasare normativele I 13-2002 şi I 13/1-2002), indicativ I
13-2015, din 12.10.2015.
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➢ Condiții generale și specifice prevăzute în fișa de post:
ATRIBUTIILE postului de muncitor calificat - cu atribuții de serviciu in
domeniul gospodarirei apei potabile și a tratării apelor uzate la sistemele
centralizate de apă și canalizare:
1.Răspunde de înregistrarea corectă a tuturor datelor în registrul de parametri;
2.Transmite toți parametrii funcționali privind debitele, presiuni și consumuri;
3.Răspunde direct de buna funcționare și exploatare a instalațiilor tehnologice;
4.Comunică șefului ierarhic orice difuncționalitate constatată în instalații;
5.Se preocupă de montarea, alimentarea, funcționarea, pompelor din instalațiile
de alimentare cu apă (hidrofor, vane, clapete, apometre, ventile, manometre,
robinete);
6.Se preocupă de funcționarea puțurilor de alimentare cu apă;
7.Se preocupă de funcționarea normală a instalațiilor centralizate de încălzire la
școli și grădinițe;
8.Răspunde de remedierea promptă a defecțiunilor apărute în sectorul său de
activitate;
9.Răspunde de exploatarea corectă și întreținerea instalațiilor, utilajelor,
echipamentelor din raza sa de activitate;
10.Răspunde de calitatea lucrărilor efectuate și monitorizează execuția lucrărilor
de branșaree la sistemele de apă și canalizare;
11.Urmărește consumul de apă prin citirea apometrelor lunar, verificarea tehnică
a branșărilor și verificarea periodică a sigilelor la apometre;
12. Răspunde de încheierea contractelor de furnizare a apei și urmărește
încasarea efectivă a consumurilor de apă.
12.Răspunde de păstrarea și întreținerea bunurilor din dotare;
13.Participă efectiv la lucrările de întreținere și reparații planificate și la cele
accidentale din sector;
14.Utilizează documentația tehnică specifică domeniului;
15.Verifică graficele de întreținere și reparație;
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➢ Calendarul de desfășurare a concursului:
• termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: 03.02.2021, ora 16:00
• termenul limită de afişare a rezultatelor privind selecţia dosarelor de
concurs: 05.02.2021.
• data și ora de susţinere a probei scrise: 11 februarie 2021, ora 10.00;
• data și ora de susţinere a probei interviu: 12 februarie 2021, ora 10.00;
• termenul limită de afişare a rezultatelor la proba scrisă/interviu: maximum o
zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.
• termenul de depunere a contestatiilor la proba scrisă/interviu: o zi lucrătoare
de la data afişării rezultatelor la proba scrisă/interviu.
• termenul de afişare a rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă/interviu:
maximum o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a
contestaţiilor la proba scrisă/interviu.
• termenul de afişare a rezultatelor finale: maximum o zi lucrătoare de la
afişarea rezultatului la interviu.
Anunțul este publicat pe site-ul instituției și afișat la avizier începând cu data
de 20.01.2021.
Persoana de contact pentru informații suplimentare: MAFTEI ADINA,
secretarul general al comunei, telefon:0235/457050, 0757/049073, email:
comunarebricea@yahoo.com.

PRIMAR
Ing. RADU VALERICA
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