145
31 01
Nr. înreg. _________
/ ___.___.2022
SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE TERMOFICARE, APĂ ȘI CANALIZARE GHEORGHENI
cu sediul în Gheorgheni, Pța. Libertății, nr. 27, jud. Harghita,
în temeiul prevederilor CODULUI MUNCII, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă
nedeterminată, a funcţiilor contractuale de execuţie vacante de:

SECȚIA PRODUCȚIE

•

OPERATOR SISTEM – 2 posturi cu normă întreagă;

•

FOCHIST – 2 posturi cu normă întreagă;

•

LABORANT - 2 posturi cu normă întreagă;

•

INSTALATOR - 4 posturi cu normă întreagă;

•

LACATUS-MECANIC - 2 posturi cu normă întreagă;

•

MUNCITOR CU PREGATIRE ELEMENTARA - 4 posturi cu normă întreagă;

•

MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE - 2 posturi cu normă întreagă;

SECȚIA ADMINISTRATIVĂ

•

EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE – 1 post cu normă întreagă;

•

OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE – 1 post cu normă
întreagă, durată determinată;

•

CONSILIER JURIDIC – 1 post cu normă întreagă;

1. Probele stabilite pentru concurs: probă scrisă, interviu/probă practică.
2. Condiţiile de participare la concurs:
a. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c.

are capacitate deplină de exerciţiu;

d. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar
face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
f.

studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul juridic - CONSILIER
JURIDIC; studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul tehnic, economic,
administrație publică, juridic pentru postul de EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE;

g. studii medii sau școală profesională cu profil tehnic sau cursuri de specializare cu
profil tehnic pentru posturile de INSTALATOR, LĂCĂTUȘ MECANIC, LABORANT,
OPERATOR SISTEM, OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE;
h. atestat pentru mașini și utilaje grele - MAȘINIST LA MAȘINI PENTRU TERASAMENTE;
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i.

atestat ISCIR – FOCHIST;

j.

studii gimnaziale pentru posturile de MUNCITORI CU PREGĂTIRE ELEMENTARĂ;

k. nu se solicită experiență în domeniu pentru niciunul din posturi.
3. Acte necesare înscrierii:

a.

Cerere de înscriere la concurs adresată SPLTAC Gheorgheni;

b.

Curriculum vitae;

c.

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

d.

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 vizat;

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;

4. Calendarul de desfăşurare a concursului:
a. Termenul şi locul depunerii dosarelor de înscriere: până la 23.02.2022, ora 15:00,
Biroul de Relații cu publicul SPLTAC Gheorgheni – Cart. Florilor, bl. 13/A/parter, jud. Harghita;
b. Data selecție dosare: 24.02.2022 - afișare rezultate: 25.02.2022
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, candidaţii nemulţumiţi pot
depune contestaţie până la data de 28.02.2022, ora 15.00, la Biroul de Relații cu
publicul SPLTAC Gheorgheni – Cart. Florilor, bl. 13/A/parter, jud. Harghita. În situaţia
contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a
contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor
pentru participare la concurs și rezultatele vor fi afișate în data de 01.03.2022;
c.

Data, ora şi locul organizării probei scrise: 02.03.2022, ora 10:00, Centrala Termică
RUMEGUȘ, str. Cimitirului, 10, jud. Harghita;

d. Afișare rezultate: 04.03.2022 – Depunere contestație: până la 08.03.2022;
e. Afișare rezultate contestație: 09.03.2022;
f.

Data, ora şi locul interviului/probei practice: Centrala Termică RUMEGUȘ, str.
Cimitirului, 10, jud. Harghita – 10.03.2022, ora 12:00;

g. Afișare rezultate interviu/probă practică: 15.03.2022 - Depunere contestație: până
la 17.03.2022;
h. Afișarea rezultatelor finale: Rezultatele finale se afişează în data de 18.03.2022, ora
15:00 la Biroul de Relații cu publicul SPLTAC Gheorgheni – Cart. Florilor, bl. 13/A/parter,
jud. Harghita și pe site-ul www.gheorgheni.ro și www.splt.ro;
CONTACT PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE – tel: 0747 509 984, e-mail: juridic@splt.ro
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