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ROMÂNIA  
JUDEȚUL GORJ  
CONSILIUL LOCAL ROVINARI  
SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC AL ORAȘULUI ROVINARI 
CUI 41964100 
NR. 944/18.10.2021 
 ANUNȚ  
 

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare și 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; 

Serviciul de Iluminat Public al Orașului Rovinari, cu sediul în oraș Rovinari, str. Florilor, 
nr. 2, județ Gorj organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții de natură 
contractuală vacante: 

-3 posturi de muncitor necalificat I în cadrul Compartiment Măturat, Spălat și Întreținerea 
Căilor Publice; 

-1 post de sofer I în cadrul Compartiment Deszăpezire. 
Concursul pentru ocuparea funcțiilor de natură contractuală vacante va avea loc in sala de 

sedinte a Consiliului Local al Orasului Rovinari,  din Oras Rovinari, str. Florilor, nr. 2, județ 
Gorj, după cum urmează:  

1.În data de 9 noiembrie 2021, orele 11.00 va avea loc proba scrisă; 
2.În data  de 12 noiembrie 2021 orele 11.00 va avea loc interviul.  
Dosarele de înscriere la concursul pentru ocuparea funcțiilor de natură contractuală 

vacante se depun până la data de 1 noiembrie 2021, orele 16.00, la sediul Serviciului de Iluminat 
Public al Orașului Rovinari, din oraș Rovinari, str. Florilor, nr. 2, județ Gorj. 

Condiții specifice pentru ocuparea prin concurs a funcției de natură contractuală vacantă 
de muncitor necalificat I,  din cadrul Compartiment Măturat, Spălat și Întreținerea Căilor 
Publice: 

 -Studii gimnaziale; 
 -Vechime în  specialitatea studiilor necesare exercitării funcției:  nu este cazul; 

-Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 3 din Hotararea 
Guvernului nr. 286/2011 Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare 
a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare:Relații 
suplimentare se pot obține la nr. de tel. 0253371095, interior 111” .  
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Condiții specifice pentru ocuparea prin concurs a funcției de natură contractuală vacantă 
de șofer I,  din cadrul Compartiment Deszăpezire: 

 -Studii gimnaziale; 
 -Permis de conducere  categoria B si C. 
 -Vechime sau  experiență profesională  în calitatea de șofer:  minim 3 ani vechime; 

-Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 3 din Hotararea 
Guvernului nr. 286/2011 Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare:Relații suplimentare se pot obține la nr. de tel. 0253371095, interior 111. 

Dosarele de concurs vor conține în mod obligatoriu următoarele documente 
(documentele în copie xerox vor fi însoțite de documentele originale) : 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei 
publice organizatoare; 

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

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea 
condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în 
meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale 
care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

f) 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; 

g) curriculum vitae; 
 Bibliografie/tematica concurs pentru ocuparea funcției de natură contractuală 
vacantă de muncitor necalificat I, din cadrul Compartiment Măturat, Spălat și 
Întreținerea Căilor Publice: 
 1.Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 
 2.Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare  - Partea a VI-a, Titlul III  - Personalul contractual din 
autoritățile și instituțiile publice. 
 Bibliografie/tematica concurs pentru ocuparea funcției de natură contractuală 
vacantă de muncitor necalificat I, din cadrul Compartiment Măturat, Spălat și 
Întreținerea Căilor Publice: 
 1.Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 
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 2.Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare  
  -Partea a VI-a, Titlul III  - Personalul contractual din autoritățile și instituțiile 
publice;  
  -Partea a III-a, Titlul V – Autoritățile administrației publice locale; 
  3.Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile 
publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

4.Legea  nr. 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările si 
completările ulterioare; 

5.Regulamentul de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 
privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare. 
 Calendarul de desfășurare al concursului: 

1.În data de 9 noiembrie 2021, orele 11.00 va avea loc proba scrisă; 
2.În data  de 12 noiembrue 2021, orele 11.00 va avea loc interviul; 
3.Dosarele de concurs se depun până la data de 1 noiembrie 2021, orele 16.00; 
4.Selecția dosarelor de concurs se face până la data de 2 noiembrie 2021, orele 16.00; 
5.Depunere contestații la selecția dosarelor de concurs: până la 3 noiembrie 2021, orele 

16.00; 
6.Rezultatul contestațiilor la selecția dosarelor 4 noiembrie 2021, până la orele 16.00; 
7.În data de 9 noiembrie 2021, orele 11.00 va avea loc proba scrisă. 
8.Afișare  rezultate proba scrisă 9 noiembrie 2021, până la orele 16.00; 

 9.Depunere contestații proba scrisă - o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor – 10 
noiembrie 2021, până la orele 16.00; 
 10.Soluționare contestații proba scrisă 11 noiembrie 2021, până la orele 16.00; 
 11.În data  de 12 noiembrie 2021, orele 11.00 va avea loc interviul. 
 12.Afișare rezultate interviu 12 noiembrie 2021, orele 16.00; 
 13.Depunere contestații interviu - o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor probei 
interviu 15 noiembrie 2021, până la orele 16.00; 
 14.Soluționare contestații interviu 16 noiembrie 2021, până la orele 16.00; 
 15.Afișare rezultate finale concurs 18 noiembrie 2021, orele 16.00. 
 16.Numirea în funcțiile de natură contractuală vacante:  22 noiembrie 2021. 
  Relații suplimentare se pot obține la numărul de tel. 0253/371095, interior 111 . 
 

SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC AL ORAȘULUI ROVINARI, 
EC. STĂNCESCU FLORIN-ALIN 


