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FilialaTeritoriala de Imbunatatiri Funciare Olt a Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare anunta scoaterea
la concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de:

Muncitor calificat 1- 2 posturi - Compartimentul Personal Exploatare
Muncitor calificat IV -1 post - Compartimentul Personal Exploatare
conform HG 286/23.03.2011 cu modificările şi completările ulterioare şi adresa MADR nr. 189/02,01.2020.

Concursul se va desfăşura la sediul unităţii după cum urmează:
Proba scrisăÎn data de 05.02.2020, ora 11:00
Proba interviu În data de 11.02.2020, ora 10:00
Pentru a ocupa un post vacant candidatul trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute la art. 3 din
REGULAMNETUL-CADRU privind stabilirea principiilor generale de aocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.
286/2011, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 1027/2014:
a)are cetatenia romana, cetatenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului
Economic European si domiciliul in Romania;
b)cunoaste limba romana scris si vorbit;
c)are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d)are capacitate deplina de exercitiu;
e)are o stare de sanatate corespunzatoare postlui pentru care candideaza atestata pe bazaadeverintei medicale
eliberate de medicul de familie;
f)indeplineste conditiile de studii si de vechime pentru ocuparea postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra
autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de
coruptie sau unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu execptia
situatiei in care a intervenit reabilitatrea.

Cerintele specifice pentru ocuparea postului vacant sunt urmatoarele:
Pentru Muncitor Calificat I - Şcoalagenerală (8ani / 10ani) + curs calificare de profil minimum 2 ani vechime.
Pentru Muncitor Calificat IV - Şcoalagenerală (8ani / 10ani) + curs calificare de profil minimum 6 luni vechime,

Dosarul de concurs trebuie sa contina urmatoarele documente:
-Cerere individuală de inscriere cu specificatia punctului de lucru pentru care candideaza;
-Copia actului de identitate;
-Copiile şi originalele certificatelor de studii (diplome), naştere, căsătorie, hotărâri judecătoreşti de divorţ, încredinţare
minori;



-Copia carnetului de munca actualizata pana la data de 31.12.2010, conforma cu originalul sau adeverinta care sa
ateste vechimea in munca, in meserie si /sau in specialitatea studiilor;
-Cazierul judiciar sau declaraţie pe propria raspundere că nu este implicat În proces penal pentru fapte care ÎI fac
incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
- Certificat medical, care constată faptul că este apt pentru prestarea muncii(medicina muncii sau medicul de familie);
-Curriculum vitae;
Dosarul continand cele specificate mai sus se depune la Biroul Resurse Umane din cadrul Filialei teritoriale de
Imbunatatiri Funciare Olt in perioada 14.01.2020 - 28.01.2020, intre orele 08.00-16.30.

Nota: Copiile actelor prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru 
conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei sau se prezinta copii legalizate. 

Concursul consta in doua probe - proba scrisă si interviul, care se sustin la sediul Filialei Teritoriale de Imbunatiri
Funciare Olt conform calendarului anexat.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Filialei Teritoriale de Imbunatatiri Funciare Olt.
din Caracalstr Vornicu Ureche nr.15., Jud. Olt sau la nr. de telefon 0249515293, persoana de contact Tudor Mircea
Cătălin.
Calendarul concursului este prezentat in anexa la prezentul anunt si face parte integranta din acesta.
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Secretar comisie concurs
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concurs pentru ocuparea postului de: Muncitor calificat 

1. Cunoştinţe de specialitate În domeniul de activitate - exploatarea staţiilor de pompare În irigaţii şi desecare.
2. Norme specifice de protecţia muncii pentru Îmbunătăţiri funciare şi irigaţii, ediţia 2004.
3. Protecţia Înpotriva incendiilor. Acte normative- ediţia 2001



de desfăşurarea a
CALENDAR 

Nr. Actiunea
crt. Data/ Perioada

O 1 2
1. 13.01.2020 Publicarea anuntului
2. 28.01.2020 ora 14:00 Data si ora pana cand se depun dosare de înscriere la concurs

la Secretariatul comisiei de concurs.
3. 29.01.2020 ora 16:30 Afişare rezultate selectare dosare de înscriere la concurs
4. 30.01.202008:30- 16:00 Depunere la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor,

a contestaţiilor cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor.
5. 31.01.2020 ora 14:00 Afişare rezultate contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei

dosarelor de înscriere la concurs
6. 05.02.2020 ora 11:00 Începerea concursului; proba scrisa

7. 06.02.2020 ora 16:00 Afişare rezultate la probă scrisa
8. 07.02.202008:30-16:00 Depunere contestaţii rezultate la probă scrisa
9. 10.02.2020 ora 16:00 Afişare rezultate contestaţii cu privire la rezultatele probei

scnse
10. 11.02.2020 ora 10:00 Desfăşurarea probei interviu
11. 12.02.2020 ora 16:30 Afişare rezultate proba interviu
12. 13 .02.2020 08 :30-16:00 Depunere contestaţii proba interviu
13. 14.02.2020 ora 16:00 Afişare rezultate contestaţii proba interviu
14. 17.02.2020 ora 14:00 Comunicare rezultate finale ale concursului

Secretar Comisie concurs
Jur. T~ătălin


