ROMANIA
JUDEȚ GORJ
COMUNA LOGREȘTI
NR 2387 DIN 07-05-2020
ANUNT
PRIMARIA COMUNEI LOGRESTI cu sediul in comuna LOGREȘTI , sat MĂRU
, nr 136 ,judetul GORJ organizeaza concurs pentru ocuparea postului contractual
vacant muncitor calificat electrician
Concursul se va desfasura astfel :
- Proba scrisa in data de 04-iunie -2020 ora 11,00 la sediul Primariei,
- Proba interviu in data de 09-iunie-2020 ora 11,00 la sediul Primariei, probă ce se va
susține cu respectarea prevederilor art 24 alin (6) din HG nr 286/2011 cu modificările și
completările ulterioare
Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele
Conditii generale :
Conform art. 3 din Regulamentul 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 aprobat prin HG nr 286/2011 cu
modificările și completările ulterioare
Conditii specifice
-minim studii profesionale cu specializarea electrician sau cu atestat , certificat calificare
-vechime in specialitatea studiilor – nu este cazul
-vechime în muncă – nu este cazul
Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs in termen de 10 zile lucratoare de
la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial ,la sediul PRIMARIEI LOGRESTI ,
comuna Logrești , sat Măru , nr 136, județ Gorj
Bibliografia de concurs poate fi obținută de pe site-ul oficial al Primariei Logrești
www.primaria-logrești.ro
Relaţii suplimentare la sediul: PRIMARIEI LOGRESTI persoana de contact:
DINCĂ ARIADA telefon: .0253284066/0751055281
E-mail : primaria_com.logresti@yahoo.com

PRIMAR ,
Ion S BĂLUȚĂ

fax; 0253284027,

ANEXA LA ANUNT 2387/07-05-2020

BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURS

1- Legea nr 319/2006 a securității și sănătății în muncă cu modificările și
completările ulterioare
2- Normativ pentreu proiectarea execuția și exploatarea instalațiilor electrice
aferente cladirilor , indicativ I7-2011, aprobat prin Ordinul MDRTnr 2741/2011,
capitolul 4- Protecția pentruasigurarea securității , capitolul 5 – Alegerea si
montarea echipamentelor electrice , capitolul 6-Protectia structurilor impotriva
trăsnetelor , capitolul 8- verificarea și întreținerea instalațiilor electrice și a
sistemelor de protecție împotriva trăsnetelor , capitolul 9- Prevederi generale
pentru exploatarea instalațiilor electrice –pct 9.1, 9.2 , 9.3.1-9.2.2 , pct 9.4
3- NSPM 65 pentru transportul și distribuția energiei electrice
4- NSSM 111- Norme specifice de securitate a mujncii la utilizarea energiei
electrice în medii normale , aprobate prin Ordinul nr 463/2001

