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ANUNŢ 
  

Primăria Comunei Tamași, jud. Bacău, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a postului de execuție vacant de îngrijitor din cadrul Compartimentului administrativ și 
servicii de utilitate publică, transport public. 
Condiţii de participare la concurs: 

Condiții generale: Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie 
să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: 

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. 

Condiții specifice: 
- studii generale;  
- vechime în muncă: minimum 3 ani. 
- perfecționari (specializări): Permis categoria B 

 
Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Tamași, jud. Bacău,  astfel: 

- proba scrisă: 10 februarie 2021, ora 10.00 
- proba practică: 12 februarie 2021, ora 10.00 
- proba interviu: 15 februarie 2021, ora 10.00  

Bibliografia se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Comunei Tamași www.comunatamasi.ro  
Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării, la 
registratura primăriei. 
Relaţii suplimentare la telefon 0234/225025. 
 
Actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere la concurs: 

a) cerere de înscriere 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 îndeplinirea condiţiilor specifice ale 
postului solicitate de instituţie; 

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-l 
facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 
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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 Sănătăţii. În cazul documentului 
prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o 
declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul 
de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a 
concursului. Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 
conformităţii copiilor cu acestea. 

   
BIBLIOGRAFIE 
pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării unei funcţii contractuale de muncitor 
îngrijitor din cadrul Compartimentului administrativ și servicii de utilitate publică, transport public  

1. Legea nr. 53/2003 privind codul muncii cu modificările si completările ulterioare; 
2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ – Partea a VI a, 

Titlul III, capitolul I și caplitolul III 
3. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare 
4. Hotarârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare al Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare. 

5. Hotarârea Guvernului nr. 3/2021  privind privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 
României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe 
durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19  

 
 

Primar, 
Veronica DONȚU 

 


