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Nr. 4377  din  31.07.2021 
 

  

ANUNT, 

   Primăria comunei Cruset (str.Principala, nr.35, jud.Gorj, tel: 0253.283075, 0720.014399 site: 
www.comunacruset.ro) organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată determinată, a doua functii 
contractuale temporar vacante, din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Crușeț. 

  1. Denumirea postului vacant şi a compartimentului de muncă: 
  Funcţia contractuala de execuţie temporar vacanta in cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă și 
Canalizare Crușet:  
  - Post 1: muncitor calificat I (incadrare perioada determinata pana la data de 31.12.2021) 
 - Post 2: muncitor calificat I (incadrare perioada determinata pana la data de 07.01.2022) 

  2. Documentele necesare întocmirii dosarului de concurs sunt cele prevăzute la art.6 din H.G. 
286/2011 cu modificările și completările ulterioare. *) 
 

   3. Condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa postului: 
    3.1 Nivelul studiilor: studii medii, scoala profesionala; 
   3.2 Vechime în specialitatea studiilor: nu se cere; 
   3.3 Cerinţe specifice: - 
 

  4. Condiţii necesare ocupării postului vacant sunt prevăzute la art.3 din Hotărârea de Guvern 
nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentul - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocuparea a unui 
post 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, cu modificările și 
completările ulterioare: 
  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 condamnat 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. 
 

  5. Probele de concurs: selecţia dosarelor de înscriere, probă scrisă, interviu. 
 

 6. Locul, data şi ora desfăşurării probelor: sediul Primariei comunei Cruset, str. Principala, nr.35, Gorj 
   - afisare rezultate selecţie dosare de concurs: 10.08.2021; 
   - proba scrisă: 16.08.2021, ora 10:00; 
   - interviul: 18.08.2021, ora 10:00. 



I. Calendarul de desfăşurare al concursului: 
1 PUBLICAREA ANUNTULUI in Monitorul Oficial, 

Partea a III-a, sit-ulunitatiiwww.comunacruset.ro  
la avizier si intr-un ziar de larga circulatie. 

Cu cel putin 10 zile lucratoare  inainte de data 
stabilita pentru prima proba a concursului  
(art.7 / HG286/2011) 

30.07.2021 

2 Depunerea dosarelor de concurs ale candidatilor la 
registratura Primariei comunei Cruset 

In teremen de 5 zile lucratoare de la data afisarii 
anuntului (art.19, al.1) 

09.08.2021  
termen ora 10.00 

3 Verificarea si selectia dosarelor de catre membrii 
comisiei de organizare si desfasurare a concursului  

Maxim o zi lucratoare de la data expirarii 
termenului de depunere a dosarelor (art.19,al.2) 

10.08.2021 
ora 08:00-10:00 

4 Afisarea rezultatelor selectiei dosarelor  O zi lucratoare de la expirarea termemnului 
prevazut la pct.3 

10.08.2021 
ora 14.00-15:00 

5 Depunerea eventualelor contestatii privind rezultatul 
selectiei dosarelor 

Cel mult o zi lucratoare de la data afisarii 
rezultatului selectiei dosarelor (art.31) 

11.08.2021 
pana la ora12:00 

6 Afisarea rezultatelor solutionarii contestatiilor  Maxim o zi lucratoare de la expirarea termen de 
depunere a contestatii art.32 al.1 

11.08.2021 
Ora 15:00 

7 SUSTINERE PROBA SCRISA 
 

 16.08.2021 
ora 10:00 

8 Afisarea rezultatelor probei scrise Maximum o zi lucratoare de la data finalizarii 
probei art.30,al.3 

16.08.2021 
ora 16:00 

9 Depunerea eventualelor contestatii privind rezultatul 
probei scrise 

Cel mult o zi lucratoare de la data afisarii 
rezultatului probei scrise art.31 

17.08.2021 
pana la ora12:00 

10 Afisarea rezultatelor solutionarii contestatiilor Maximum o zi lucratoare de la expirarea 
termenului de depunere a contestatiilor art.32al.1 

17.08.2021 
ora16:00 

11 AFISARE PLAN DE INTERVIU / 
SUSTINERE PROBA-INTERVIU 

 18.08.2021 
ora 10:00 

12 Comunicare rezultate proba interviu Maximum o zi lucratoare de la data sustinerii 
probei art.30,al.3 

18.08.2021  
ora 16:00 

13 Depunere eventuale contestatii privind proba interviu Cel mult o zi lucratoare de la data afisarii 
rezultatului probei interviu art.31 

19.08.2021  
pana la ora12:00 

14 Afisare rezultate solutionare contestatii Maximum o zi lucratoare de la expirarea 
termenului de depunere a contestatiilor art.32al.2 

19.08.2021  
ora 16:00 

15 Afisare rezultate finale ale concursului Maximum o zi lucratoare de la expirarea 
termenului prev. la art.32 alin(2) pt. ultima proba 

20.08.2021  
ora 10:00 

16 Numirea pe functie Maximum15 zile calendaristice de la data afisarii (art.40 al.1) 

 
II. BIBLIOGRAFIE: 
1. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;  
2. Legea nr. 51/2006, privind serviciile publice comunitare; 
3. Legea nr. 241/2006, privind serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare  
4. Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sănătatea in muncă ; 
5. Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor; 
6. Cartea Instalatorului de Rețele de Apă și Canalizare autori: Al. Florescu, V. Istode și D. Niculescu, Editura 
Tehnică București 1976. 
* Candidatii vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicarile, modificarile 
si completarile acestora  
  
* 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. 
* Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii, calificări, cursuri și carnetul de muncă sau, după caz, 
adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, sau 
în copii legalizate.  
* Formularul de înscriere se pune la dispozitie de către institutia organizatoare a examenului.  
 
 

PRIMAR,       INTOCMIT, 
                   Godeanu Teodor                          Nicola Alexandru 


