ROMÂNIA
Ministerul Afacerilor Interne
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale
Unitatea Teritorială 355 Localitatea Paltinis Judeţul Caraş –Severin
Păltiniş nr.186
Telefon: 0752205610; Fax 0255/522809
ut355@anrsps.gov.ro

ANUNŢ
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale-Unitatea Teritorială 355
Păltiniş, judeţul Caraş-Severin, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de
Muncitor calificat I (instalator), în cadrul Compartimentului Întreţinere Exploatare.
Concursul se organizează la sediul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme
Speciale – Unitatea Teritorială 355 Păltiniş,nr. 186, judeţ Caraş-Severin, în data de 12 martie
2018 ora 10:00, proba scrisă şi în data de 14 martie 2018, ora 10:00, interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării
anunţului, la sediul unităţii.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu documentele prevăzute
la art.6 din Regulamentul – Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzator funcţiilor contractuale, aprobat prin H.G. nr.286/2011,
cu modificările şi completările ulterioare
Condiţiile de participare la concurs, bibliografia stabilită şi actele necesare pentru dosarul de
concurs se afişează la sediul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale –
Unitatea Teritorială nr. 355 şi pe site-ul www.anrsps.gov.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0752205610. Persoana de contact: Cuzma Lia
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Condiţii generale şi specifice de participare la concurs în vederea ocupării funcţiei
contractuale vacante de Muncitor calificat I (instalator)

Condiţii generale:
- are cetăţenia româna, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a altor state
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exercţiu;
- are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime sau alte condiţii specific potrivit cerinţelor
postului scos la concurs;
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârsirea unei infracţiuni contra umanitătii, contra
statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârsite cu
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice:
- şcoala profesională sau curs de calificare profesională Instalator apă, canal sau Instalator
încălzire centrală şi gaze sau Instalator Instalaţii Tehnico-sanitare şi de gaze;
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 9 ani în funcţia de
muncitor calificat;
Pentru participanţii la concurs se solicită obligatoriu după organizarea concursului, aviz
pentru obţinerea certificatului de securitate pentru acces la informaţii clasificate nivel –
“secret de serviciu”

BIBLIOGRAFIE:
- Legea nr.82/1992, privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- H.G. nr.1380/2009 privind infiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei
Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din instituţiile
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, actualizată;
- Normativ privind exploatarea instalţiilor sanitare I 9/1-96 aprobat de MLPTL cu Ordinul
nr.86/N-05.12.96;
DOSARUL DE CONCURS:
In vederea participării la concurs, dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente,
conform art.6 din Regulamentul - cadru aprobat prin H.G. NR.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare:
1. cerere de înscriere la concurs adresată conducatorului instituţiei publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
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3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum şi copiile documentelor care atestă indeplinirea condiţiilor specifice ale
postului solicitate de instituţia publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau
în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar
• Cazierul judiciar poate fi înlocuit de o declaraţie pe propria raspundere că nu are
antecedente penale. In acest caz candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a
depus la înscriere o declaratie pe propria răspundere, are obligaţia de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel tarziu până la data desfăşurării
primei probe a concursului.
6. adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului, de către medicu de familie al candidatului sau de către unităţile
sanitare abilitate.
• Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
7. curriculum vitae;
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz,
adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformitătii
copiilor cu acestea.
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