
A N U N Ț    

                                       (postat pe www.primariapianu.ro) 

 

„PRIMĂRIA COMUNEI PIANU organizează la sediul său concurs pentru 

ocuparea  a două posturi contractuale (vacante): 

1.Funcționar în Centrul de informare turistică din Pianu de Jos - COR 

(4222) - post vacant contractual pe perioadă determinată. 

 Condițiile de participare la concurs : 

Depunerea dosarului  de concurs  se face până la data de 17 august 2017 ora 

15.00, la Secretariatul Primăriei comunei Pianu,  acesta având următorul 

conținut : 

- Cerere de înscriere la concurs ; 

- CV din care să rezulte activitatea desfășurată anterior ; 

- CI/BI în copie ; 

- Acte de studii –studii universitare absolvite cu diplomă de licență - original 

și copie ; 

- Cazier judiciar – original ; 

- Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate și să conțină 

mențiunea  “apt pentru angajare” .  

Vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului - nu se cere. 

 

  Bibliografia pentru concurs : 

1. Ordinul  Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi 

Profesii Liberale  nr.1096  din  3 septembrie 2008  pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare 

turistică ; 

2. Ordonanţa Guvernului nr.58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea 

activităţii de turism în România, cu toate modificările şi completările ulterioare ; 

3.  Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,  cu 

toate modificările şi completările ulterioare ; 

4. Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată, cu toate modificările şi completările ulterioare; 

5. Ordonanța Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de 

soluţionare a petiţiilor,  cu toate modificările şi completările ulterioare; 

6. Legea nr.447 din  8 noiembrie 2004 privind  Codul de conduită a personalului 

contractual din autorităţile şi instituţiile publice ; 

7. Legea nr.215 din 23 aprilie 2001  , Republicată - Legea administraţiei publice 

locale,  cu toate modificările şi completările ulterioare . 

 

 

 

 

http://www.primariapianu.ro/


2.Muncitor calificat, gradul III – mecanic buldoexcavator-șofer în 

Compartiment întreținere COR (834201)  - post vacant contractual pe 

perioadă nedeterminată. 

   Condițiile de participare la concurs : 

   Depunerea dosarului  de concurs  se face până la data de 17 august 2017 ora 

15.00, la Secretariatul Primăriei comunei Pianu , acesta având următorul 

conținut : 

- Cerere de înscriere la concurs ; 

- CV din care să rezulte activitatea desfășurată anterior ;  

- CI/BI în copie ; 

- Acte de studii - dovadă studii generale - original și copie ; 

- Dovadă calificare  pentru lucru pe buldoexcavator. 

- minim 6 luni experiență în lucru pe buldoexcavator. 

- Cazier judiciar – original ; 

- Adeverință medicală din  care să ateste starea de sănătate și să conțină 

mențiunea  “apt pentru angajare” . 

Bibliografia pentru concurs : 

1. Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 *** Republicată - Legea administraţiei 

publice locale ; 

2. Legea nr.447 din  8 noiembrie 2004 privind  Codul de conduită a personalului 

contractual din autorităţile şi instituţiile publice; 

3. Constituția României  *** Republicată   - Publicată în Monitorul Oficial nr. 

767 din 31 octombrie 2003. 

 

Concursul se desfășoară după următorul program : 

Proba scrisă - în data de 25.08.2017 ora 10.00  la sediul primăriei comunei 

Pianu; 

Interviul – la o dată ce va fi anunțată după proba scrisă . 

Relații suplimentare  mai  puteți obține  de la Primăria comunei Pianu – 

tel 0258/761111, int.12   „ 
 

 

PRIMAR, 

Ing.Jr. PETRUSE MARIN IOAN 

 

 

 


