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ANUNŢ

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare

Tulcea, cu sediul în Tulcea, str.Viticulturii, nr.10, cod poștal 820075, tel.0240 532001, organizează

concurs pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție vacante, astfel:

1.MuncitorCalificat| (2 posturi - Staţia SP 2 Sarichioi; Stația SPD Măcin )

2.Muncitor Calificat IV (1 post - Staţia SRP 2 Sarichioi)

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să

îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobatprin
Hotărârea Guvernului 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) să aibe cetățenie română, cetățenieaaltor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

aparținând
Spaţiului Economic European și domiciliul in România;

b) să cunoască limba română, scris și vorbit;

c) să aibe vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) să aibe capacitate deplină de exercițiu;

e) să aibe 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) să îndeplinească condițiile de studiiși, după caz, de vechime saualte condiţii specifice potrivit

cerințelor postului scos la concurs;

ş) să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra

statului ori contra autorit: ţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea

justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infractiuni săvârșite cu intenție, care ar

face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu exceptia situaţiei în careaintervenit reabilitarea.
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Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcţiei

contractuale de execuţie:

Muncitor Calificat|:
Școala generala (8 ani/10 ani) + diplomă calificare eliberată conform prevederilor legale la

momentul emiterii + curs de calificare de profil: electromecanic/mecanic/electrician;

Vechime în profil necesară pentru ocuparea postului minim 2 ani;

Muncitor Calificat IV:

Școala generala (8 ani/10 ani) + diplomă calificare eliberată conform prevederilor legale la

momentul emiterii + curs de calificare de profil: electromecanic/mecanic/electrician;

Vechime în profil necesară pentru ocuparea postului O luni- 6 luni;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

- 20.05.2021 ora 16:00 - termen limită de depunere a dosarelor;
- Proba scrisă în data de 02.06.2021,ora 10:00, la sediul FTIF- Tulcea,

- Proba Interviu în data de 08.06.2021 10:00 la sediul FTIF- Tulcea;

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a

unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de

promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din

sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un

dosar de concurs careva conține următoarele documente:

1. Cerere de înscriere la concurs;

2. Curiculum vitae;

3. Copie după actul de identitate;
4. Copie după diploma de studii;

5. Copie după Carnetul de muncă, actualizată pânăla data de 31.12.2010 sau adeverinţă

care să ateste vechimea în muncă;

6. Adeverinţă care să ateste vechimea în muncă după data de 01.01.2011;

7. Cazier judiciar (fără fapte penale înscrise în cazier) sau declarație notarială pe propria

răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care

candidează;
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8. 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;

Adeverinta care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului

și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere cănu are antecedente

penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa

dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei

probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz,

adeverinţele care atestă vechimea vorfi prezentateși în original în vederea verificării conformităţii

copiilor acestea.

Relaţii suplimentarese pot obţine, la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, Filiala

Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Tulcea, cu sediul în Tulcea, str.Viticulturii, nr.10, cod poştal

820075, tel.0240 532001 - Cristina COSTENCU  - secretar comisie de concurs.

Secretar comisie concurs

Cristina COSTENCU
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BIBLIOGRAFIE

pentru concursul organizat în vederea ocupării posturilor vacante de execuţie de Muncitor
calificat | şi Muncitor calificat IV la Compartimentul Personal Exploatare din cadrulFilialei
Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare Tulcea a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare

1. Site-urile de specialitate privind Exploatarea și întreţinerea agregatelor și instalațiilor din

staţiile de pompare, pentru irigații și desecare;

2. Staţii pompare cu funcţionare hidroameliorativă|!și II, ad.București 2007, dr.ing. Liviu

Gheorghiu, dr. ing. Victor Drăgan, prof. univ. dr.ing.Victor Burchiu, dr.ing.Natalia Burchiu;

3. Legea nr. 319/2006 -Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările
ulterioare;

4. Legea privind apărarea împotriva incendiilor nr. 307/2006;

5. Amenajări de irigaţii și drenaje. -V. Blidaru, a. Wehry, Gh. Pricop, editura Interprint 1997.
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CALENDAR
de desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de Muncitor Calificat

I şi IV din cadrul Filialei de Îmbunătăţiri Funciare Tulcea

Acţiunea
Data/ Perioada

0 1 2
1 06.05.2021 Publicarea anunţului
2 07.05.2021- Depunere dosare de înscriere la concurs la

20.05.2021 secretariatul comisiei de concurs.
L-J:8*%-16%
V:8%%-14%

3 21.05.2021 Selecție dosare de înscriere la concurs

4 24.05.2021 după|Afișare rezultate selectare dosare de înscriere la
ora:16% concurs

5 25.05.2021 Depunere la secretarul comisiei de soluționare a
orele:8%-16% contestaţiilor,contestaţiile cu privire la rezultatul

selecției.
6 26.05.2021 după|Afișare rezultate contestaţii cu privire la

ora:16% rezultatul selecției dosarelorde înscriere la
concurs

Z 02.06.2021 Începerea concursului; desfășurarea probei scrise
ora:10%

8 03.06.2021 după|Afișare rezultate probei scrise
ora:16%

9 04.06.2021 Depunerela secretarul comisiei de soluționare a
orele:8%-16% contestaţiilor,contestaţiile cu privire la rezultatul

probei scrise
10 [07.06.2021 după|Afișare rezultate contestaţii cu privire la

ora:16% rezultatele probei scrise
11 08.06.2021 Desfășurarea probei interviu

ora:10%
12 [09.06.2021 după|Afișare rezultate probă interviu

ora:16%
13 10.06.2021 orele:|Depunere contestaţii proba interviului

800-160
14|11.06.2021 Afișare rezultate contestaţii proba interviu

după ora:16%
15 14.06.2021 după|Comunicare rezultate finale ale concursului

ora:16%
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