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ANUNT
Primăria Comunei IVANESTI , județul Vaslui, organizează concurs pentru ocuparea
funcției contractuale vacante de executie de muncitor calificat electrician din cadrul
aparatului de specialitate al primarului.
Dosarul de concurs va cuprinde:
‐ cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice;
‐ copia actului de identitate;
‐ copiile documentelor care atestă nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor
specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specific ale
postului;
‐ carnetul de muncă ,sau după caz adeverințele care atestă vechimea în muncă,in meserie
si / sau in specialitatea studiilor, în copie;
‐cazierul judiciar;
‐adeverință medicală care să ateste starea de sănătate;
‐curriculum vitae;
Condiţii de participare:
A. Condiții generale prevăzute de art. 3 din Regulamentul‐cadru anexă la H.G. nr. 286/2011
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcțiilor
contractuale;
‐studii: medii ;
‐vechime: minim 3 ani;
B. Conditii specifice :
‐certificat de calificare in meseria de electrician
Data, ora și locul desfășurării concursului :
‐ 03.03.2021 ,ora 10,00 ‐ proba scrisă la sediul Primariei Ivanesti
‐ 05.03.2021, ora 12,00 – interviul la sediul Primariei Ivanesti.

Dosarele de concurs se pot depune în termen de 10 zile lucratoare de la
data publicării anunțului, respectiv pana la data de 19.02.2021,orele 16.00.
Selecția dosarelor ‐ 23.02.2021

TEMATICA :
1. Instalatii electrice de joasa tensiune la consumator;
2. Tablouri de distributie;
3. Aparate de masura si control;
4. Iluminat electric;
5. Instalatii de lumina si forta;
6. Utilizarea energiei electrice;
7. Lucrari de intretinere instalatii de iluminat;
8. Accidente produse de electricitate;
9. Norme de Securitate si sanatate in munca;
10. Obligatii generale ale angajatilor privind securitatea si sanatatea in munca;
11. Cerinte minime aplicabile instalatiilor si echipamentelor de munca electrice

Bibliografia pentru concurs va fi următoarea :
1. Constituţia României‐Titlul III Cap.V
2. Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei, Codul Administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare
3. Legea energiei electrice şi a gazelor natural nr. 123/2012, cu modificarile si
completarile ulterioare;
4. Hotararea Guvernului nr. 1146/2006, privind cerintele minime de sanatate si
securitate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;
5. Legea nr. 319/2006, privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificarile si
completarile ulterioare;
6. Legea nr. 307/2006, privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si
completarile ulterioare
7. Ordinul ANRE nr. 235 din 20.12.2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 7 din 07.01.2020, privind Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii
finali

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă și
interviu, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o
zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor.
Relaţii suplimentare la telefon : 0235/340506 sau la sediul Primăriei
comunei Ivanesti, judeţul Vaslui.
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