
   A N U N Ţ ! 

 

Primăria Oraşului Ciacova organizează în data de 11.07.2022  ora 10.00, la sediul Primăriei Oraşului Ciacova, P-ţa Cetăţii, nr. 8, 

concurs pentru ocuparea a două posturi de muncitori necalificați treapta I, post contractual de execuție – în cadrul Serviciului 

Administrativ, cu normă întreagă, durata timpului de lucru fiind  de   8 ore/zi - 40 ore/săpt.  

 

1. Denumirea postului: 

Muncitor necalificat treapta I 

Muncitor necalificat treapta I 

 

2. Tipul probelor de concurs: 

- Proba scrisă; 

- Proba practică 

- Interviu; 

 

3. Dosarele se depun la sediul Primăriei Orașului Ciacova, Compartimentul Resurse Umane, din data de 20.06.2022 până la data de 

01.07.2022 şi trebuie să cuprindă următoarele documente:  

a) Cerere de înscriere la concurs adresata conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; 

b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz; 

c) Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări, precum si copiile documentelor 

care atesta îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; 

d) Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcția pentru care 

candidează; 

e) Adeverința medicala care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către 

medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; 

f) Curriculum vitae; 

 

4. Condiții de participare la concurs sunt următoarele: 

a) Condiții generale prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011; 

b) Studii generale; 

 

5. Atribuții fișa post 

Atribuţiile postului:  

1. Îndeplinește cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios îndatoririle de serviciu și se abține de la orice faptă care ar 

putea să aducă prejudicii de orice natură UAT – ului în care își desfășoară activitatea. 

Atribuţii privind întreținerea și repararea spațiilor și clădirilor administrative 

2. Încărcare, descărcare şi transport materiale rezultate în urma pregătirii suprafeţelor de lucru şi/sau transportul materialelor;  

3. Demolare şi construcţii - demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet; 

4. Execută lucrări simple cum sunt: 

a) Curăţarea cărămizilor recuperate din construcţii;   

b) Executarea altor lucrări simple pe şantierele de demolare;  



c) Săparea şi/sau nivelarea terenului; 

5. Încărcarea și descărcarea materialelor rezultate în urma pregătirii suprafețelor de lucru și/sau transportul materialelor; 

6. Demolarea construcțiilor neautorizate și transportul materialelor de pe domeniul public al orașului; 

Atribuții salubrizare 

7. Întreţinerea curăţeniei domeniului public; 

8. Amplasarea, golirea şi întreţinerea coşurilor pentru hârtii; 

9. Curăţarea rigolelor şi degajarea gurilor de scurgere a apelor meteorice; 

10. Depozitarea temporara a deşeurilor stradale în containere, recipienţi cu capac sau saci de plastic; 

11. Maturatul propriu-zis al carosabilului şi al trotuarelor cu maturi de nuiele sau de plastic, urma maturii să fie uniforma şi să nu ridice praf; 

12. Precolectarea deşeurilor stradale : hârtii, pungi, cutii, sticle din plastic, resturi vegetale în saci de plastic sau europubele de 60 l; 

13. Curăţarea şi transportul zăpezii şi al gheţii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de înghet; 

14. Împrăştierea materialului antiderapant se face cu scopul măririi coeficientului de aderenta al autovehiculelor fata de drum, pe suprafeţele de 

circulaţie pe care nu se poate îndepărta în totalitate stratul de zăpada sau de gheata; 

15. Îndepărtarea deşeurilor animaliere; 

16. Decolmatare şanţuri de scurgere; 

17. Realizarea acţiunilor de deratizare, dezinsecţie si de combatere a dăunătorilor; 

18. Realizarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân; 

19. Asigură montarea şi întreţinerea băncilor din parcuri, zone de agrement şi stradal. 

20. Asigură menţinerea şi desfundarea racordurilor de canalizare precum şi a gurilor de scurgere; 

21. Asigură curăţarea, spălarea şi igienizarea ghenelor de gunoi; 

Întreţinerea zonelor verzi si a parcurilor: 

22. Realizarea lucrărilor de întreţinere a zonelor verzi; 

23. Amenajarea stratului de pământ vegetal; 

24. Realizarea lucrărilor de defrişări, tăieri de arbori, tăieri de corecţie; 

25. Realizarea programului de plantări de arbuşti si arbori ornamentali; 

26. Întreţinerea si reabilitarea statuilor şi monumentelor din parcuri, pieţe si străzi; 

27. Întreţinerea fântânilor publice şi arteziene; 

28. Întreţinerea terenurilor de joacă din parcuri; 

29. Răspunde de aspectul estetic al străzilor, trotuarelor şi pieţelor; 

30. Respectă prevederile Codului de conduită, Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și Funcționare;  

31. Respectă Regulamentul G.D.P.R.; 

32. Pune în aplicare măsurile stabilite de  Sistemului de Control Intern Managerial; 

33. Îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securității, sănătății muncii și P.S.I. conform Legii nr. 319/2006, Legii 

nr.307/2006 și măsurile de aplicare a acestora; 

34. Îndeplineşte orice alte sarcini trasate legal de către ordonatorul principal de credite.  

 

6. Bibliografia: 

- Legea nr. 1/1991 (r) privind Constituția României, cu modificările si completările ulterioare; 

- Titlu III ale părții VI din  O.U.G. nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; 

- O.G. nr. 137/2000 (r) privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările si completările ulterioare; 

- Legea nr. 202/2002 (r) privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați, cu modificările si completările ulterioare; 

- Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare; 



 

 

Relații suplimentare privind înscrierea la concurs, se pot obține la sediul Primăriei Orașului Ciacova sau la telefoanele 0256-399600, 

0752-446284 între orele 08:00 și 15:30.  

 

Conducerea primăriei  


