PRIMĂRIA ORAŞULUI CĂLIMĂNEŞTI- JUDEŢUL VÂLCEA
STR. CALEA LUI TRAIAN, NR.380
TEL. 02501750080, 02501750231, FAX 0250/750082
Email- primaria calimanesti@yahoo.com
Nr. 619 din 23.03.2021

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile art. II din Legea nr. 203/2020 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Direcţia de
Administrare a Domeniului Public şi Privat şi Alimentare cu Energie Termică 
Călimăneşti, organizează concurs în zilele de 26 aprilie 2021 - proba scrisă, ora
10:00, 28 aprilie 2021, ora 10:00 - interviul pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a postului contractual de conducere vacant de:
- şef serviciu - Serviciul de alimentare cu energie termică în sistem
centralizat.
Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei de Administrare a
Domeniului Public şi Privat şi Alimentare cu Energie Termică, situat în
Călimăneşti, str. Serei, nr. 46, jud. Vâlcea, în zilele de 26 aprilie 2021 - proba
scrisă, ora 10:00; 28 aprilie 2021, ora 10:00 - interviul.
Dosarele de înscriere se vor depune în perioada 31.03-13.04.2021.
Selecţia dosarelor va avea loc în data de 15.04.2021.
Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:
Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă şi
diplomă de master în specialitatea studiilor - în domeniul: ştiinţe inginereşti
(instalaţii/termoficare );
Diploma de absolvire sau de licenţă a absolventilor învăţământului superior de
lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna este
echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate
vechime în specialitatea studiilor: 5 ani.
Anunţul, bibliografia şi condiţiile de participare la concurs se vor afişa la
sediul Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat şi Alimentare cu
Energie Termică, pe site-ul oficial w·ww.primaria-calimanesti.ro şi în Monitorul
Oficial, Partea a ill - a.
Persoana responsabilă cu primirea dosarelor de concurs: Ungureanu
Adrian, contabil în cadrul Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi
Privat
şi
Alimentare
cu
Energie
Termică;
tel.
0775583593,
mail:office_dadpp@yahoo.com.
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CONDIŢII

De desfăşurare şi de participare la concursul de recrutare din data de 26.04.2021
pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere vacantă de:
şef serviciu- Serviciul de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.
Conditiile de participare la concurs:
Să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
Să cunoască limba română scris şi vorbit;
Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei de şef serviciu, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
Să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni de fals sau alte fapte de
corupţi e, infractiuni săvârşite cu intenţie, care 1-ar face incompatibil cu exercitarea
funcţiei;

Să

nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;
Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă şi diplomă de
master în specialitatea studiilor
în domeniul: ştiinţe inginereşti
(instalaţi i/termoficare);
Diploma de absolvire sau de licenţă a absolvenţilor învăţământului superior de lun gă
durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna este echival entă
cu diploma de studii universitare de master în specialitate
vechime în specialitatea studiilor: 5 ani.
Acte necesare pentru înscrierea la concurs:
- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice
organizatoare;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
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in specialitatea stuaiilor, în copie;

- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care
să-I facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
-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;
- curriculum vitae;
Copiile actelor se prezintă însoţite de originalele acestora, pentru confonnitate.
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BIBLIOGRAFIE
1. Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi completările
ulterioare;
2. OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ- Titlul V, cap. 1, II, III, IV;
3. Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică;
4. Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice;
5. Ordinul 66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau
modificare a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de
alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică
produsă în cogenerare;
6. Lgea nr.121/2014 privind eficienţa energeti că;
7. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.

NOTĂ: toate actele normative se au în vedere cu modificările şi completările

în vigoare la momentul sustinerii examenului, inclusiv forma
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republicată.

