
                                                                                                                                                                     

A N U N Ţ 
 

Primăria comunei Gornet, județul Prahova cu sediul în comuna Gornet, str. 

Principală, nr. 92, COD FISCAL 2845320 organizează concurs de recrutare în vederea 

ocuparii postului contractual vacant de muncitor calificat( buldoexcavatorist), pe 

perioadă nedeterminată, în cadrul aparatului de lucru al primarului comunei Gornet. 

 
Probele stabilite pentru concurs : 

 SELECTIA DOSARELOR,  

 PROBA SCRISĂ,  

 INTERVIUL  

  PROBA PRACTICĂ  

Se vor respecta condițiile generale stabilite de art. 3 din HG nr.286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 Condiţiile de desfăşurare a concursului: 

 Concursul va avea loc în data de 12 decembrie  2018  orele 10,00 proba scrisă,   

 în data de 14 decembrie 2018 orele 10,00 interviul și proba practică, la sediul Primariei 

Gornet, județul Prahova. 

 

Condiții de participare specifice  pentru  postul de MUNCITOR CALIFICAT ( 

BULDOEXCAVATORIST): 

 studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
 Constituie avantaj școala pentru mecanici mașini și utilaje - pentru  buldoexcavatorist 
 experienta in domeniu - minim 2 ani  
 permis de conducere categoriile B fara abateri grave pe linie de circulatie; 
 abilitate privind conducerea unui  buldoexcavator; 
 disponibilitate de a lucra prelungit în caz de calamități sau situații de urgență și de a răspunde 

prompt solicitărilor  atât pentru lucrări curente sau de dezăpeziri cât și în cazuri de necessitate în 
timpul zilei sau a nopții. 

 
Proba scrisă va cuprinde întrebări din bibliografie. 

 

Proba practică constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidatului în vederea 

conducerii și manevrării buldoexcavatorului.Proba practică se desfășoară pe baza unui plan stabilit 

de comisia de concurs, care va include următoarele criterii de evaluare: 

a)Capacitatea de adaptare;  
b) capacitatea de gestionare a situațiilor dificile; 

c) îndemanare și abilitate în realizarea cerintelor practice; 

d) capacitatea de comunicare; 

e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfașurarea probei practice. 

 
Pentru susținerea interviului, candidatii trebuie să aibă cunoștințe privind circulația pe drumurile 

publice și cunoștințe tehnice privind funcțioanarea buldoexcavatorului. 
 
 

 



 

Acte necesare înscrierii la concurs : 

 

1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice 

organizatoare; 
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa 

caz; 
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;  
4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste 

vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;  
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care 

să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;  
6. adeverință 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;  
7. curriculum vitae;  
8. declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă ca nu a făcut poliţie politică, 

 

Depunerea dosarelor se face in termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, la 

sediul Primariei Gornet, județul Prahova (perioada 21.11. 2018- 05.12.2018) 

 RELAȚII LA TELEFON/FAX 0244/419251 SAU LA SEDIUL PRIMĂRIEI GORNET.   

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTUL DE BULDOEXCAVATORIST: 

1. Legea nr.215/2001(r), cu modificările și completările ulterioare, privind administrația 

publică locală; 

2. Legea nr.53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual; 

4. HG nr.1391/2006  pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G nr.195/2002 

privind circulația pe drumurile publice. 

5. Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, actualizată. 

 

 

 
 

 
PRIMAR  

NEGOIȚESCU NICOLAE 

………………………….. 
 

 
 


