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ANUNT 

Primaria comunei Mice~ii de campie, judetul Bistrita-Nasaud, organizeaza 
in data de 23 noiembrie 2020 concurs de ocupare a unui post vacant de executie, 
personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Mice~tii de campie, dupa cum urmeaza : 

- Muncitor calificat (mafinist utilaj / tractorist) - personal deservire utilaje, 
Compartimentul deservire, in cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Mi<:e$tii de campie 

Conform prevederilor H.G.R. nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului
cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a posturilor vacante 
corespunzatoare funqiilor contractuale ~i a criteriilor de promovare in grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 
bugetar platit din fonduri publice, facem urmatoarele precizari: 

1. conditii de desfa~urare a concursului; 
- data limita de depunere a dosarului este 13 noiembrie 2020, ora 15,00; 
- institutia publica la care se depune dosarul de inscriere al candidatilor 

este Primaria comunei Mic~ii de campie, nr.18, judetul Bistrita-Nasaud,la 
secretariatul instituiiei. 

Dosarul trebuie sa contina: 
a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatornlui institutiei publice 

organizatoare; 
b) copia actului de identitate; 
c) copii acte de stare civila; 
d)copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor (liceu sau ~coala 

postliceala, liceu sau ~coala postliceala cu profil tehnic/mecanic) §i alte documente 
(diplome) care atesta efectuarea de specializari in domeniul mecanic/tehnic; 

e)copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta 
care sa ateste vechimea in munca, in meserie ~i/sau in specialitatea studiilor; 

f) cazierul judiciar; 
g) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare 

eliberata cu eel mult o (1) luna anterioara derularii concursului de catre medicul de 
familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; 



g) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunz~toare 
eliberata cu eel mutt o (1) luna anterioara derularii concursului de c~tre medicul de 
familie al candidatului sau de catre uni~tlle sanitare abilitate; 

h) Curriculum Vitae; 
Actele prevazute la lit. b), c) vor fi prezentate ~i in original in vederea 

verificarii conformitatii copiilor cu acestea. 

11.conditil de participare ta concurs; 
- pentru postul de muncitor calificat (ma,inist utilaj /tractorist) -
personal deservire, din cadrul Compartimentului deservlre personal 
al aparatului de specialitate al Primarului comunei Mice~ii de 
Campie 

-barbat 
-permis cat. B 
-studii liceale sau postliceale, liceale sau postliceale cu profil tehnic/mecanic absolvite cu 
diploma; 
-vechime in munca 5 ani; 
- rara antecedente penale; 
-stare buna de sanatate; 
-flexibilitate la program prelunglt ,i disponibilit.ate la orice activitate necesara 
pentru deservirea comunei (curatenie/curatare $i indepart.are resturi vegetate, 
interventie pietruiri, dezapezire, etc). 

III. Tipul probelor: 

-selectia dosarelor in data de 16 noiembrie 2020 
-proba scrisa la sediul Primariei comunei Mice~tii de <:ampie, nr. 18, judetul Bistrita-
Nasaud in data de 23 noiembrie 2020, ora 10,00; 
-interviul la sediul Primariei comunei Mice?1:ii de Campie, nr. 18, judetul Bistrita-Nasaud 
in data de 25 noiembrie 2020, ora 10,00; 

IV. Bibli90rafia de concurs: specifica posturilor (anexa nr.1 la prezenta). 

Relatii suplimentare se pot obtine de la secretarul comunei Mice$tii de Campie, 
nr.tel.0263/356.551 
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ANEXA nr.1 

BIBUOGRAFIA $I TEMATICA 
pentru ocuparea postului de muncitor calificat (ma,inist utilaj / 

tractorist), personal deservire, organizat in data de 23 noiembrie 2020 
Compartiment deservire personal 

1.- Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicata cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 

2.- Hotararea nr. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
priVind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzator funqiilor contractuale ~i a criterillor de 
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice; 

3. - O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul administrative, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, Titlul 111-(art.6-13) 

4.- O.U.G nr.195/2002 republicata, privind circulatia pe drumurile publice; 

s.- Hotararea 1391/2006,hotarare pentru aprobarea Regulamentului de 
aplicare a O.U.G. nr.195/2002, privind circulatia pe drumurile publice. 

SECRETAR GENERAL U,A,T. 
MIHAi BOGDAN 




