
                                                         ANUNȚ ! 

 
Primăria comunei Măgura, jud. Teleorman cu sediul în com.Măgura, organizează concurs 

pentru ocuparea funcției contractuale de  “ muncitor calificat- mașinist cale”.  
Concursul se va desfășura la sediul Primăriei comunei Măgura în data de 09.11.2021, ora 

10,00 proba scrisă, respectiv 11.11.2021, ora 14,00 proba practică 
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 1 noiembrie 2021, ora 15,00 

la registratura instituției. Persoana de contact: Soare Elena, telefon 0247 / 320689. 
Documentele necesare pentru întocmirea dosarului de concurs : 
 

                1. Cerere de înscriere la concurs  adresată Primarului  comunei – conform modelului pe care 
îl găsiți  la secretarul  comisiei de cocurs  (d-na Soare Elena ) 
                     2.Declarație pe proprie răspundere care să ateste că nu a fost și  nu  este urmărit penal- 
conform modelului care se găseste la secretarul comisiei de concurs. 
                     3. Copie act de identitate sau orice alt document care  atestă identitatea, potrivit legii , 
după caz. 
                     4. În cazul  în care candidatul  și-a schimbat numele , se solicită copii   după documentele 
care atestă  schimbarea numelui – certificat de căsătorie  sau dovada schimbării numelui.  
                     5. Copii  legalizate după documentele care să  ateste nivelul  studiilor  și a altor acte care 
atestă efectuarea  unor specializări, copiile documentelor care să ateste  îndeplinirea condițiilor 
specifice  pentru fiecare post pentru care candidatul își depune dosarul. 
                     6. Copia  carnetului de muncă, conform cu originalul , sau după caz o adeverință, în 
original, care să ateste vechimea în muncă , în meserie și / sau în specialitatea studiilor și copie 
conform cu originalul  după ultimul contract individual de muncă. 
                     7. Cazier judiciar   
                     8. Adeverință  medical  care să ateste starea de sănătate fizică și psihică , 
corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni  anterior delurării concursului de către medicul de 
familie al candidatului  sau de către unitățile sanitar abilitate . Aceasta va conține în clar, numărul , 
data , numele și prenumele candidatului , numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul 
standart stabilit de Ministerul Sănătății . 
                   9. Curiculum vitae în format European  care să ateste locurile de muncă în care a mai 
frecventat  și studiile de specialitate  în format European . 
                   10. Alte documente  relevante pentru desfășurarea concursului . 

Condițile de ocupare a postului sunt: 
a. Studii generale 
b. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate eliberată de un cabinet medical specializat 

în ceea ce privește examinarea conducătorilor auto . 
c. Aviz psihologic . 
d. Adeverința care să ateste vechimea în muncă. 
e. Permis de conducere – categoriile B, Atestat calificare ”mașinist” . 

Nu se acceptă depunerea de dosare incomplete. 
               Calendarul de desfășurare a concursului: 

- selectarea dosarelor de concurs  2-3.11.2021 
- susținerea probei scrise 9.11.2021 ora 10,00  
- susținerea probei practice  11.11.2021 ora 14,00 

               Bibliografia : 
                         1. .OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată. 
                         2. HGR nr.1391/2006 privind Regulamentul de aplicare a OUG nr.195/2002, cu modificările și 
completările ulterioare. 
                         3. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
                        4 Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
                        5. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor – Cap.I ”Obligații privind 
apărarea împotriva incendiilor- Secțiunea 1- Obligații generale” 
                       6. Legea nr.319/2006 privind sănătatea și securitatea muncii, cu modificările și completările 
ulterioare – Cap.IV ”Obligațiile lucrătorilor’’ 

 
                                                                                     PRIMAR, 
                                                                              Atnase Ionescu  


