
ANUNȚ 

 UAT oraşul GEOAGIU, judeţul Hunedoara, organizează concurs de recrutare pentru 

ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuţie vacante din cadrul 

Compartimentului Acțiuni și Lucrări de interes local din cadrul Direcției de Asistență 

GeoagiuȘ 

o 2 posturi muncitor calificat tr. IV 

o 2 posturi muncitor necalificat tr. I 

o 1 post maistru tr.I 

 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.  

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor 

contractuale sunt:  

A. 1 post maistru tr.I  

- să fie declarați apți din punct de vedere medical; 

- studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;  

- vechime în muncă necesară exercitării postului contractual de execuţie - minim 10 

ani;  

- certificat de absolvire/ calificare în meseria de electrician 

  

B. 2 posturi muncitor calificat tr IV 

- să fie declarați apți din punct de vedere medical; 

- Studii medii 

- Cursuri de calificare: meseria de întreținere, mecanic agricol / instalator / sudor / zidar/ 

drumar/ electromecanic 

- Vechime în munca : nu se solicita  

 

 



C. 2 posturi muncitor necalificat tr. I 

-     să fie declarați apți din punct de vedere medical; 

- Studii generale, gimnaziale/ medii 

- Vechime in munca - nu se solicită  

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:  

➢ 28.12.2021, ora 16,00: termenul limită de depunere a dosarelor; Dosarele de înscriere 

la concurs se depun la Registratura Primăriei oraşului Geoagiu  

➢ 05 .01.2022, ora 10,00 - proba scrisă 

➢ 05.01.2022, ora 12,00 – proba practică 

➢ 07.01.2022, ora 10,00 – interviul 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 

unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de 

promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 

sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta 

un dosar de concurs care va conține următoarele documente:  

1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice 

organizatoare;  

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz;  

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice 

ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;  

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie 

și/sau în specialitatea studiilor, în copie;  

5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care 

să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;  

6. adeverință 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 

unitățile sanitare abilitate;  

7. curriculum vitae.  

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.  

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente 

penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a 

completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data 

desfășurării primei probe a concursului.  

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, 

adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării 

conformității copiilor cu acestea.  

Detalii privind condiţiile specifice de concurs sunt disponibile accesând pagina 

www.geoagiu.ro.  

 

 



Pentru postul de maistru tr.I, se va susține proba scrisă din următoarea BIBLIOGRAFIE 

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ 

2. CONSTITUȚIA ROMÂNIEI 

3. LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 securităţii si sănătăţii în muncă 

4. HOTĂRÂRE nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă 

nr. 319/2006 

5. ORDIN nr. 2741 din 1 noiembrie 2011 privind aprobarea reglementării 

tehnice "Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor 

electrice aferente clădirilor", indicativ I 7-2011 

 

Pentru posturile de muncitor calificat tr. IV și pentru muncitor necalificat tr. I, se va susține 

proba practică 

Proba practică va consta in testarea abilităţilor si aptitudinilor practice ale candidaţilor 

in vederea ocupării posturilor vacante şi se va desfăşura in baza unui plan stabilit de comisia 

de concurs care va include următoarele criterii de evaluare:  

- capacitatea de adaptare;  

- capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile;  

- îndemânare şi abilitate in realizarea cerinţelor practice;  

- capacitatea de comunicare;  

- capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice.  

In cadrul probei practice candidaţii vor executa o lucrare de specialitate, urmata de 

prezentarea si argumentarea operaţiilor efectuate. Lucrarea de specialitate va fi stabilită de 

către membrii comisiei de concurs. Durata lucrării, prezentarea şi argumentarea nu poate 

depăşi 20 minute.  

Selectia dosarelor se face in termen de maximum 2 zile lucratoare de la expirarea 

termenului de depunere a dosarelor.  

Rezultatele selectiei dosarelor de inscriere se afiseaza in termen de 1 zi lucratoare de la 

expirarea termenului de selectie a dosarelor.  
Notarea probei probei practice şi a interviului se face in termen de maximum 1 zi 

lucratoare de la finalizarea fiecarei probe.  

Comunicarea rezultatelor la fiecare proba a concursului se face in termen de maximum 

1 zi lucratoare de la data finalizării probei.  

Contestatiile se depun in termen de cel mult 1 zi lucratoare de la data afisarii 

rezultatelor fiecarei probe, sub sanctiunea decaderii din acest drept.  

Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face imediat dupa solutionarea 

acestora.  

Rezultatele finale ale concursului se afiseaza la sediul institutiei şi pe pagina de 

internet www.geoagiu.ro in termen de maximum 1 zi lucratoare de la expirarea termenului 

prevazut pentru solutionarea eventualelor contestatii.  

In conformitate cu Hotărârea nr. 1130/2021 pentru modificarea anexelor nr.2 și 3 la 

Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 

începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata 

acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, toți candidații 

care vor participa la proba scrisa, aferentă concursului de recrutare pentru ocuparea funcției 

publice de execuție vacante de - inspector, clasa I, grad profesional debutant, ID 531716- 

Compartimentul Servicii Sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială Geoagiu; pentru 

https://idrept.ro/00094871.htm
https://idrept.ro/00145129.htm
https://idrept.ro/00145129.htm


care s-au înscris și îndeplinesc condițiile specifice au obligația să respecte cel puțin una dintre 

următoarele condiții:  

             - au fost vaccinați împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 

zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare; 

              - să prezinte rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul 

SARSCoV-2, nu mai vechi de 72 de ore; 

               - să prezinte rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru 

infecția cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore; 

                - să se afle în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi, ulterioară 

confirmării infectării cu virusul SARS-COV-2. 

                 Pentru toate cele patru situații enumerate anterior este necesară prezentarea 

unui document justificativ, valabil la data desfășurării probei scrise. 

               Persoanele care nu pot face dovada îndeplinirii a cel puțin unei dintre 

condițiile enumerate anterior, nu vor participa la desfășurarea probei testului scris 

 

Relaţii suplimentare la Compartimentul Resurse Umane din aparatul de specialitate al 

primarului oraşului Geoagiu, tel. 0254.248.880 int. 110 


