
	
	

 

 
 

 

 
 

 
 

Nr. 99 / 13 ianuarie 2020 
 

ANUNT 
 
 

 Primăria comunei Căneşti, judeţul Buzău organizează concurs pentru 
ocuparea postului contractual vacant de „Lucrator utilaj specializat 
<<buldoexcavator>>” , din  cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Căneşti.  

 
Condiţii generale prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011, actualizată. 
 
Condiţii specifice: 
 

a) absolvent de : Şcoala Generala cu diploma , Şcoala Profesionala cu diploma de    
calificare , Liceu cu adeverinta de absolvire/Diploma de bacalaureat  ; 
b) permis de conducere - categoriile : “C” ;  
c) stare de sanatate corespunzatoare – aviz medical ; 

- aviz psihologic ; 
d) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 
penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează ; 
e) cunoştinte minime de mecanică ;  
f)  abilitaţi de relaţionare – comunicare ; 
g) abilitaţi pentru munca in echipă ; 
h) disponibilitate pentru program flexibil ;  
i) atestat pentru masini şi utilaje terasamente – buldoexcavator/sau documente 
care sa demonstreze ca persoana/candidatul este in curs de atestare ; 
j) constituie avantaj - Scoala pentru mecanici masini si utilaje – pentru 
buldoexcavatorist / vechime in profesie ;  
 

Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 10 februarie 2020 ora 10,00, 
iar interviul în data de 11 februarie 2020 ora 10,00, la sediul Primăriei comunei 
Căneşti judeţul Buzău. 

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anunţului, respectiv  până la data de 30 ianuarie 
2020, ora 16,00, la secretariatul comisiei de concurs un dosar de înscriere care va 
cuprinde documentele prevăzute de art. 6 alin. (1) din H.G. nr. 286/2001, 
actualizată. 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei comunei Căneşti, 
la secretarul comisiei de concurs, date de contact, telefon 0746157404 şi pe 
site-ul institutiei www.comunacanesti.ro . 
 

PRIMAR ,  
MARIN STOICA 

 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZAU , COMUNA CANESTI 

PRIMARIA COMUNEI CANESTI 
P R I M A R , 
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A N U N Ţ 
Primăria comunei Căneşti organizează concurs pentru ocuparea  

postului de „Lucrator utilaj specializat <<buldoexcavator>>” 
 

Documente necesare pentru înscrierea la concurs: 
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei 
publice organizatoare ;  
b) curriculum vitae ;  
c) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit 
legii, după caz ; 
d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor :  
e) copie permis de conducere categoria C valabil  ; 
g) aviz psihologic ;  
h) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 
penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează ;  
i) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată 
de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate ;  
j) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în 
meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie : 

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insoţite de 
documentele originale iar ele , se certifica pentru conformitate cu originalul 
de catre secretarul comisiei de concurs .  
 
    Condiţiile generale şi condiţiile specifice 
 
Condiţiile generale 
    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau 
a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
    d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de 
unităţile sanitare abilitate; 
    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii 
specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 
    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau 
a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea 
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
 
Condiţiile specifice 
a) absolvent de : Şcoala Generala cu diploma , Şcoala Profesionala cu diploma de    
calificare , Liceu cu adeverinta de absolvire/Diploma de bacalaureat  ; 
b) permis de conducere - categoriile : “C” ;  
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c) stare de sanatate corespunzatoare – aviz medical ; 
- aviz psihologic ; 

d) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 
penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează ; 
e) cunoştinte minime de mecanică ;  
f)  abilitaţi de relaţionare – comunicare ; 
g) abilitaţi pentru munca in echipă ; 
h) disponibilitate pentru program flexibil ;  
i) atestat pentru masini şi utilaje terasamente – buldoexcavator/sau documente 
care sa demonstreze ca persoana/candidatul este in curs de atestare ; 
j) constituie avantaj - Scoala pentru mecanici masini si utilaje – pentru 
buldoexcavatorist / vechime in profesie ;  
 
I.1.3. TIPUL probelor de concurs 

1. selectie dosare; 
2. proba scrisă; 
3. interviu. 

 

I.1.4. ORGANIZARE concurs/calendar desfaşurare :  
 
30 ianuarie 2020 , ora 16,00 - data până la care se depun dosarele; 
05 februarie 2020 , ora 10,00 – data selectiei dosarelor ; 
10 februarie 2020 , orele 10,00 – proba scrisă ; 
10 februarie 2020 orele 14,00 – afişare rezultate parţiale ; 
10 februarie 2020 orele 15,00 – 16,00 – depunere eventuale contestatii ;  
10 februarie 2020 orele 18,00 – afişare rezultate finale in urma contestatiilor ;  
11 februarie 2020 orele 10,00 – interviul ;  
11 februarie 2020 orele 14,00 – afişare rezultate finale ;  
 
Toate activitaţile se desfaşoara la sediul administrativ al Primariei comunei Căneşti.  
  
II. TEMATICA 
§ Cunoştinţe de legislaţie rutiera ; 
§ Cunoştinţe de mecanică auto ;  
 
III. BIBLIOGRAFIA  

1. Ordonanţa de Urgentă nr. 195 din 12 decembrie 2002 (**republicată**) 
(*actualizată*) privind circulaţia pe drumurile publice**; 

2. LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă – Cap. IV. 
„Obligaţiile lucrătorilor” ;  

3. Titlul III. ART. 541 Rolul şi atribuţiile personalului contractual din ORDONANŢA 
DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ ;  

 
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primariei comunei Căneşti – zilnic 
intre orele 8,00 – 16,00 .  

PRIMAR ,  
MARIN STOICA 

 


