DENUMIRE: PRIMARIA COMUNEI PÎRȘCOVENI
CIF/CUI: 4395043
SEDIU: Str.Ștefan Pârșcoveanu ,nr.223 , Comuna Pîrșcoveni
Judeţul Olt
Tel: 0249/455308
Fax : 0249/455308
E- mail : clpirscoveni@yahoo.com
Nr.3047 din 17.05.2018

ANUNŢ
„Primăria Comunei Pîrșcoveni , Județul Olt organizează CONCURS pentru ocuparea unui post
vacant aferent personalului contractual de execuție de muncitor calificat –instalator apă ,canal, treaptă
profesională IV din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare al comunei Pîrșcoveni
, județul Olt , după cum urmează:
A. DENUMIREA POSTULUI
1.Muncitor calificat –instalator apă , canal ,treapta profesională IV – 1 post
B. CONDIȚII GENERALE ȘI SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS
Poate participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiții :
a) are cetățenie 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) vârsta minimă 18 ani împliniți ;
d) capacitate deplină de exercițiu
e) stare de sănătate corespunzătoare postului , atestată pe baza adeverinței medicale
eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate ;
f) îndeplinește condițiile de studii :
- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat ;
- curs de calificare - instalator instalații tehnico -sanitare finalizat cu certificat de calificare;
g) condiții minime de vechime : fără vechime
h) 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 .
C ACTE OBLIGATORII LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS
1.cererea de înscriere la concurs adresată primarului comunei Pîrșcoveni ;
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 , copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ;
4.cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care
să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează ;
5.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
unități sanitar abilitate ;

6.alte documente relevante pentru desfășurarea concursului
 Adeverința care atestă starea de sănătate conține , în clar , numărul , data, numele
emitentului și calitatea acestuia , în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;
 In cazul documentului prevăzut la punctul (4) , candidatul declarat admis la selecția
dosarelor , care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are
antecedente penale , are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data de desfășurării primei probe a
concursului ;
 Copiile de actele prevăzute mai sus vor fi însoțite de documentele originale în
vederea verificării conformității copiilor cu originalul .
D. CONDIȚII DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI
1. Data și locul depunerii dosarelor de înscriere la concurs – termen de 10 zile lucrătoare de la data
afișării/publicării anunțului (ultima zi de depunere a dosarelor 07.06.2018 , ora 15,00) la sediul
Primăriei comunei Pîrșcoveni , Str. Ștefan Pârșcoveanu nr.223 , Comuna Pîrșcoveni , sat
Pîrșcoveni , Județul Olt .
2. Selecția dosarelor de înscriere :
- 08 06-11.06.2018
3. Data probei scrise
- 18.06.2018
4. Data probei de interviu
- 21.06.2018
5. Locul desfășurării probelor – Sediul Primăriei comunei Pîrșcoveni , Str. Ștefan Pârșcoveanu nr.223
, Comuna Pîrșcoveni , sat Pîrșcoveni , Județul Olt .
E. BIBLIOGRAFIE MUNCITOR CALIFICAT IV INSTALATOR APĂ CANAL
1.Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală ,republicată cu modificările și completările
ulterioare ; Capitolul IX Actele autorităților administrației publice locale și comunicarea acestora ;
2. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile
publice ;
3. Ordinul nr. 818/2015 pentru aprobarea reglementarii tehnice „Normativ privind proiectarea execuția si
exploatarea instalațiilor sanitare aferente clădirilor . (Revizuire si comasare normativele I9-1994 si I9/11996)“, indicativ I9-2015 ;
4.Manualul de instalații- Instalații sanitare- Editura ARTENCO București , 2010, disponibil pe internet
 Capitolul 2 – Instalații de alimentare cu apă
2.4- Instalații interioare de alimentare cu apă rece și caldă pentru consum menajer;
2.6- Rețele exterioare de alimentare cu apă rece din ansambluri de clădiri ;
2.7 –Instalații pentru acumulare(stocarea) apei reci ,
2.8 - Instalații pentru ridicarea presiunii apei reci ;
 Capitolul 3 – Instalații de canalizare
3.1 –Caracteristicile apelor uzate și protecția mediului ;
3.2 –Sisteme și scheme generale de realizare a instalațiilor de canalizare ;
3.6 – Rețele exterioare de canalizare din ansambluri de clădiri ;
3.7 – Instalații de pompare a apelor de canalizare ;
3.8 – Instalații locale de epurare a apelor uzate ;
3.9- Tehnologii de execuție și montare a instalațiilor de canalizare ;
5.Legea serviciului de alimentare cu apă și canalizare , nr.241/2006( r2 ) ;
6.Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare
 Capitolul II - Domeniu de aplicare
 Capitolul IV- Obligațiile lucrătorilor
7.Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor , cu modificările și completările ulterioare,
Cap.II: Obligații privind apărarea împotriva incendiilor ,
SECȚIUNEA a 6-a :Obligațiile administratorului , conducătorului instituției, utilizatorului și
salariatului .

F. RELAȚII SUPLIMENTARE
Relații suplimentare se pot obține de la Compartimentul de resurse umane și urbanism din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Pîrșcoveni , telefon 0787536045 , persoana de contact
Vărzaru Marinela .
PRIMAR ,
MATEI DUMITRU DĂNUȚ

Afișat azi 23.05.2018 , ora 9,30 la avizierul Primăriei comunei Pîrșcoveni

