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ANUNŢ ORGANIZARE CONCURS 
 

 
PRIMĂRIA COMUNEI VORONA, cu sediul în Localitatea VORONA, Județul 

BOTOȘANI, organizează concurs pentru ocuparea a două funcții contractuale vacante de 
muncitor calificat și muncitor necalificat în cadrul Compartimentului gospodărie comunală.  

 
Concursul se va desfășura astfel: 

• proba scrisă - 14.03.2022, ora 9.00, sala consiliului local din cadrul Primăriei Comunei 
Vorona.  
• proba interviu - 16.03.2022, ora 9.00, sala consiliului local din cadrul Primăriei Comunei 
Vorona. 

 
Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

MUNCITOR NECALIFICAT: 
- studii: minim 10 clase; 
- vechime în specialitatea studiilor : nu este cazul.  
- permis de conducere pentru autovehicule din categoria B. 
MUNCITOR CALIFICAT: 
- studii: minim 10 clase, școală profesională sau liceu de specialitate; 
- vechime în specialitatea studiilor : nu este cazul.  
- permis de conducere pentru autovehicule din categoria B și Tr.  
 
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu: 
a) Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității; 
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea; 
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea 
condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în meserie, în 
copie; 
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale 
care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 
f) adeverinţă 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 unităţile sanitare abilitate; 
g) Curriculum vitae. 
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 

emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 
În cazul documentului prevăzut la lit. e) 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. 

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii 
copiilor cu acestea. 

 
 

 
 
 

 
 

În termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a 
dosarelor comisia de concurs selectează dosarele de concurs în vederea îndeplinirii condiţiilor 
de participare.  
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Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de 
concurs, cu menţiunea "admis" sau "respins", însoţită, de motivul respingerii, la sediul instituţiei 
publice organizatoare a concursului, precum şi pe pagina de internet a instituţiei publice, în 
termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecție a dosarelor.  

Pentru probele concursului punctajele se stabilesc după cum urmează: 
a) pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte; 
b) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte. 
Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte. Sunt 

declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte. Punctajul final se 
calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.  

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului 
final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins", prin afişare la sediul şi pe pagina 
de internet a instituţiei publice organizatoare a concursului (www.comunavorona.ro secțiunea 
anunțuri), în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei. 

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţii 
nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării 
rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a 
interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept. 

În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise sau a interviului comisia 
de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu 
doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea 
termenului de depunere a contestaţiilor. 

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituţiei 
publice organizatoare a concursului, precum şi pe pagina de internet a acesteia, imediat după 
soluţionarea contestaţiilor. 

Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei publice organizatoare a concursului, 
precum şi pe pagina de internet a acesteia, în termen de maximum o zi lucrătoare de la 
expirarea termenului de depunere a contestațiilor pentru ultima probă, prin specificarea 
punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins". 

 
Bibliografia și tematica de concurs: 
1. Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, Cap. IV – Obligațiile lucrătorilor. 
2. Legea 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor. 
3. O.U.G.  nr. 195/2002,   privind   circulaţia   pe drumurile publice, cu modificările și 

completările ulterioare. 
4. H.G. nr 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 

privind circulaţia pe drumurile publice. 
 
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 21.02.2022-04.03.2022, ora 14, 

la compartimentul resurse umane din cadrul Primăriei Comunei Vorona, parter. 
Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Vorona, la telefon -

0231588604, e-mail - uat@comunavorona.ro, sau pe site-ul instituției- www.comunavorona.ro, 
secțiunea anunțuri, persoană de contact - Filofteia-Florica Tofan.  
 

http://www.comunavorona.ro/
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