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Nr. 627/05.08.2021  

 

ANUNȚ 

 

PRIMĂRIA COMUNEI ROSEȚI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI, 

 

organizează concurs în data de  3 Septembrie 2021, în vederea ocupării unei funcții vacante 

de execuție, de natură contractuală, pe durată nedeterminată, după cum urmează: 

 

-Casier, treaptă  profesională I, la  Serviciul Comunal de Utilități Publice Alimentare cu Apă și 

Canalizare-compartiment Canalizare și Stație de Epurare din subordinea Consiliului Local Roseți,    

1 post. 

I.Condițiile generale  pentru participarea la concurs, sunt următoarele: 

a)sa aiba cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

apartinând Spațiului Economic European; 

b)să cunoască limba romană, scris și vorbit; 

c)să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d)să aibă capacitate deplină de exercițiu; 

e)să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinței medicale, eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate; 

f)să indeplineasca condițiile de studii și după caz, de vechime sau alte conditii specifice 

potrivit cerințelor postului scos la concurs; 

g) să nu fi fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, 

contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul care împiedică  

înfăptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, 

care ar face-o incompatibil/ă cu exercitarea funcției cu excepția situației în care a intervenit 

reabilitarea. 

Nivel studii: 

 - studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, 

  -vechime în muncă de minimum 15 ani; 

II.Conditiile  specifice de ocupare a postului sunt următoarele: 

Condiţii specifice de participare la concurs: 

-să dețină vechime în muncă în domeniul stațiilor de epurare de minim 5 ani, 

-să dețină permis categoria B, 

-să aibă domiciliul în localitatea Roseți. 

 

III. În vederea înscrierii la concurs, candidații vor depune dosarul de concurs în termen 

de 10 zile lucrătoare de la data publicării concursului în monitorul oficial Partea a III-a,  

care va cuprinde următoarele documente: 

-  cerere înscriere la concurs adresată conducătorului instituției; 

-  copia actului de identitate; 

-  copia  documentelor ce atestă nivelul studiilor  și ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări  precum și copiile documentelor ce atestă îndeplinirea condițiilor specifice 

postului pentru care candidează ; 



- curriculum vitae; 

- copia carnetului de muncă și/sau  adeverințe care atestă vechimea în muncă sau după caz 

în specialitatea funcției pentru care participă la concurs; 

-  adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de 

familie al candidatului sau de către unitătile sanitare abilitate; 

- cazier judiciar; 

Copiile actelor vor fi însoțite de documentele originale.  

IV. Dosarele de participare la concurs  se depun la sediul situat în comuna Roseți, str. G-ral 

Dragalina nr. 20, până la  data de 25.08.2021, ora 16.00. 

V. În  data de 27.08.2021 se va afișa la sediul situat în comuna Roseți, str. G-ral Dragalina nr. 20, 

rezultatul selecției dosarelor depuse de către candidați.Vor susține proba scrisă doar candidații  ale 

căror dosare au fost admise la selecție.   

VI. Concursul va avea loc la data de 3 Septembrie 2021, orele 9.000, la sediul situat  în comuna     

Roseți, str. G-ral Dragalina nr. 20. 

VII. Concursul constă în susținerea a 2 probe: 

1.Proba scrisă -03.09.2021; 

2.Interviu-07.09.2021. 

 

 

 

 

 

Primar,  

Nicolae RÂJNOVEANU 

  
                                                                                             
   

                                                                                                            Persoană cu atribuții de șef serviciu  

                                                                                                          Ionel BRANIȘTE 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


