
 

 

 

Nr.2996/16.03.2021 

                                                      Anunț  

 
                  PRIVIND ORGANIZAREA LA NIVELUL COMUNEI ERNEI  

A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI CONTRACTUAL                  

VACANT DE INGRIJITOR 

 

 Primăria comunei Ernei organizează concurs pentru ocuparea,  funcției contractuale de 

executie vacante de Îngrijitor  din cadrul Compartimentului cadrul compartimentului 

administrativ, întretinere și deservire,reparații, transport public. 

                Concursul va avea loc după cum urmează; 

Concursul se va desfasura la sediul Primariei comunei Ernei, din localitatea Ernei , str. 

Principala, nr.439 si constă în trei etape succsesive: 

- Selecția dosarelor; 

- Proba scrisă, care va avea loc în data de  22.04.2021, ora 10; 

- Interviul (data si ora se vor comunica odată cu rezultatele probei scrise); 

 

       Selecția dosarelor de înscriere va avea loc în maxim două zile lucratoare de la data 

expirarii     termenului de depunere a dosarelor de participare la concurs. 

           Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși în etapa precedentă. 

 

➢ Dosarul de înscriere la concurs 

  Dosarele de  înscriere la concurs   pot fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la data 

afișării anunțului cu privire la organizarea concursului, respectiv până la data de 08.04.2021, 

inclusiv,la secretarul comisiei de concurs,  la sediul Primăriei Comunei Ernei, sat Ernei nr.439,  

județul Mureș, până la incheierea programului de lucru al instituției. 

       Pentru însriere la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține 

următoarele documente: 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 

organizatoare; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz; 

 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 muncă, în meserie și 

/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 

facă incompatibil cu funcția  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 unitățile sanitare 

abilitate; 

g) curriculum vitae; 
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 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 alin. (1) 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.  

 

➢ Condiții de participare la concurs 

 

Condiții generale; 

 Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:  

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 și vorbit; 

c)  are vârsta minimă reglementă de prevederile legale; 

d) are capacitate deplina de exercitiu;  

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 

potrivitcerinţelor 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. 

 

             Condiţii specifice privind ocuparea postului  

- Studii generale; 

- Vechime în muncă : minim 3 ani; 

- permis de conducere cat. B, C 

 

Alte informații referitoare la organizarea concursului pot fi obținute de luni până vineri, la Primăria 

comunei Ernei, tel 0265-335207, interior 107 si pe site-ul comunei www.primariaernei.ro 

 

   Bibliografia: 

1. Constituţia României, republicată  

2. Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

3. Ordonanța de Urgență nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ, titlul I şi II ale părţii a 

VI- 

4.  Legea nr.319/2006 a ssecuritatii si sanataii in munca , cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

5.  legea 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul 

localităţilor 
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ATRIBUȚIILE SPECIFICE PENTRU POSTUL DE ÎNGRIJITOR 

 

➢ Să măture zilnic în zona atribuită;  

➢ Să măture si/sau stranga resturi vegetale din spatiile verzi ;  

➢ Să anunțe de îndată viceprimarul comunei cu privire orice neregulă constatată;  

➢ Să ia in primire toate materialele necesare pentru executarea lucrărilor de curățenie, 

având obligația păstrării si uitlizării acestora în bune condiții;  

➢ Gestionează inventarul ”Sălii de sport din Ernei”; 

➢ Respectarea programului de lucru și a orarului în sala de sport; 

➢ Propune achiziționarea materialelor necesare bunei funcționari a ”Sălii de sport din 

Ernei”; 

➢ Asigurară completarea la timp a documentației sălii (orarul sau registrul de evidentă, 

inventarul sălii, procesele verbale de predare-primire); 

➢ Întocmește rapoarte de activitate la solicitarea primarului, viceprimarului și a Comisiilor 

de specialitate ale Consiliului local, precum și alte documente în conformitate cu 

legislația în vigoare; 

➢ Supraveghează și controlează activitățile care se desfasoară în incinta ”Sălii de sport din 

Ernei”; 

➢ Participarea activă la organizarea unor programe, concursuri si competitii sportive la 

care este solicitat de către Consiliul local sau Primăria Comunei Ernei; 

➢ Asigură întocmirea și semnarea proceselor-verbale de predare-preluare a ”Sălii de sport 

din Ernei” cu profesorii de educație fizica sau cu reprezentanții utilizatorilor; 

➢ În perioada sezonului de vară stropeşte florile, precum şi gazonul, îngrijește mobilierul 

urban și panourile de informare pe raza comunei; 

➢ Participă la acţiunile de curăţire şi deszăpezire din incinta curţii Primăriei comunei 

Ernei, precum și cele efectuate în zonele de protecţie a drumurilor comunale şi judeţene 

aflate pe raza comunei Ernei şi pe domeniul public al comunei Ernei; 

➢ Conduce persoanele beneficiare de venitul minim garantat, precum și pe cele care au 

obligația prestării de muncă neremunerată în folosul comunității în zonele repartizate de 

către viceprimarul comunei, repartizează munca pentru fiecare în parte, supervizează 

executarea lucrărilor respective și întocmește pontajul pentru cei prezenți la muncă; 

➢ Răspunde de întreţinerea utilajelor cu care lucrează; 

➢ În limita atribuţiilor şi răspunderilor stabilite mai sus, răspunde disciplinar, penal sau 

civil pentru faptele sale. 

 

 

Primar 

Janosi Ferenc 


