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ANUNȚ 

 
Primăria comunei Alunu, cu sediul în loc Alunu, sat Igoiu, nr. 1, jud.Vâlcea, 

organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor 
funcții contractuale de execuție vacante: 

- Electrician, gradul profesional I, în cadrul Compartimentului Proiecte  
implementate care au prevăzut ca indicator de rezultat înființarea unor 
posturi. 

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: 
Electrician, gradul profesional I  
Nivelul studiilor: Școală profesională/liceu profil electric/calificare în meseria 
de electrician. 
Vechime în muncă în meseria de electrician: minim  5 ani. 

 
 Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

 19 aprilie 2019, ora 12:00: termenul limită de depunere a dosarelor; 
 6 mai 2019, ora 10:00: proba scrisă; 
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9 mai 2019, ora 10:00, proba interviu. 
 

 
BIBLIOGRAFIA SI TEMATICA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA 

POSTULUI DE ELECTRICIAN 
 

TEMATICA DE CONCURS: 
 
1. Principiile fundamentale în cadrul relațiilor de muncă. 
2. Încheierea contractului individual de muncă 
3. Executarea contractului individual de muncă. 
4. Reguli generale de sănătate și securitate în muncă. 
5. Obligațiile salariatului în apărarea împotriva incendiilor. 
6. Obligațiile lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă. 
7. Obiectivele și principiile care guvernează conduita profesională a personalului 
contractual. 
8. Normele generale de conduită ale personalului contractual: 
9. Cerințe minime aplicabile echipamentelor de muncă electrice. 
10. Energia electrică- dispoziții generale. 
11. Atribuțiile primarului și viceprimarului. 
 
BIBLIOGRAFIE 

1. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare 
2. Legea nr.307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și 
completările ulterioare; 
3. Legea nr.319/2006, a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările 
ulterioare ; 
4. Legea nr.477/2004, privind  Codul de conduită a personalului contractual din 
autoritățile  și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 
5. H.G. nr.1146/2006, privind cerințele minime de securitate și sănătate  pentru 
utilizarea  în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;  
6. Legea nr. 123/2012, privind legea energiei electrice și a gazelor naturale, cu 
modificările și completările ulterioare; 
7. Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare. 
 
 

Primar, 
Birăruți Cristian 


