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Nr. 6240/26.03.2015

A N U N Ţ

ADMINISTRA IAă STR ZILORă BUCURE TI,ă cuă sediulă înă Bucureşti, str.Domniţaă Ancuţaă nr.1,ă
sector 1, organizeaz ăconcurs pentru ocuparea urm toarelorăposturi vacante:
1.ăSec iaăÎntre inereăSistemeăLuminoaseădeăSemnalizareăRutier
- 1 post de electrician montatorăaparatajă iăcabluriădeăjoas ătensiuneătr.prof.IV – cod COR 741106
2.ăSec iaăExploatareă iăÎntre inereăUtilajăTransport
- 3 posturiădeă oferătr.prof.Iă– conduc torăautospecial ă– cod COR 833204
- 1ăpostădeă oferătr.prof.IIă– ofer deăautoturismeă iăcamioneteă– cod COR 832201
3.ăSec iaăExploatareă iăÎntre inereăDrumuri,ăPoduri,ăPasajeăRutiereă iăPietonale
- 1 post de electricianăîntre inereă iărepara iiătr.prof.Iă– cod COR 741307
- 1 post de primitor–distribuitorămaterialeă iăsculeătr.prof.Iă– cod COR 432104
- 2 posturi de muncitor necalificat – între inereădrumuri,ă osele,ăpoduriă iăpasajeă– cod COR 931203
4.ăSec iaăÎntre inereăSistemeădeăSiguran aăCircula iei
- 1ăpostădeămecanicăutilajă(ma in ădeămarcajeărutiere)ă– cod COR 723302
- 1 post de strungar universal – codăCORă722413ă(1/2ănorm )ă– perioad ădeterminat .
Concursul se organizeaz în conformitate cu prevederile “Regulamentului privind ocuparea posturilor
vacanteă sauă temporară vacanteă corespunz toare func iiloră contractualeă dină cadrulă institu iilor/serviciiloră
publice de interes local al Municipiului Bucure ti,ă precumă iă pentruă promovarea în grade sau trepte
profesionale imediat superioare, oriăînăfunc ieăaăpersonaluluiăcontractualăalăacestora”, aprobat prin Dispozi iaă
Primarului General nr.1709/29.12.2014, înă aplicareaă HGă nr.286/23.03.2011,ă modificat ă iă completat ă prină
HG nr.1027/11.11.2014.
Dosarele de concurs seăvorădepuneălaăsediulăinstitu iei,ărespectivălaăServiciulăResurseăUmane dup ă
înregistrareaă prealabil ,ă înă termenă deă 10ă zileă lucr toare respectiv în perioada 27.03. – 09.04.2015 (luni –
vineri: 900 – 1500)ă iăvorăcuprinde:
a) cerere de înscriere tipălaăconcursăadresat ădirectoruluiăgeneral iă careăvaăfiăpus ălaădispozi ieădeă
Serviciul Resurse Umane;
b) copie actului de identitate;
c) copiileădocumentelorăcareăs ăatesteănivelulăstudiilor,ăcalificareaăînămeserieă iăaltorăacteăcareăatest ă
efectuareaă unoră specializ ri,ă precumă iă copiileă documenteloră careă atest ă îndeplinireaă condi iiloră specificeă
solicitate;
d) carnetulădeămunc ăsau, dup ăcaz,ăadeverinţele care atest vechimeaăînămunc , în meserie i/sauăînă
specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierulăjudiciarăsauăoădeclara ieăpeăpropriaăr spundereăc ănuăareăantecedenteăpenaleăcareăs ăîlăfac ă
incompatibil cu meseria pentruăcareăcandideaz ;
f) adeverin ămedical ăcareăs ăatesteăstarea deăs n tateăcorespunz toare,ăeliberat cu cel mult 6 luni
anteriorăderul riiăconcursului de c treămedicul de familie al candidatului sau de unit ile sanitare abilitate,
careă voră con ine,ă înă clar,ă data,ă numeleă emitentuluiă iă calitateaă acestuia,ă înă formatulă standardă stabilită deă
MinisterulăS n t ii;
g) Curriculum Vitae.
N O T Ă : - acteleăprev zuteădeălaălit.b)ălaălit.d)ăvorăfiăprezentateăînă originalăînă vedereaăverific riiă
conformit iiăcopiilorăcuăacestea;
- candidatulă declarată admisă laă selec iaă dosarelor,ă careă aă depusă laă înscriereă oă declara ie pe proprie
r spundereă c ă nuă areă antecedenteă penale,ă areă obliga iaă deă aă completaă dosarulă deă concurs,ă cuă originalulă
cazieruluiăjudiciar,ăcelămaiătârziuăpân ălaădataădesf ur riiăprimeiăprobeăaăconcursului.
Selec iaădosarelorădeăconcursăseăvaăfaceăînămaximumă2ăzileălucr toareădeălaădataăexpir riiătermenuluiă
de depunere a dosarelor. Rezultateleăselec iei dosarelor vor fi publicate prin afi are la sediul institu ieiăîn data
de 14.04.2015.
Probaă practic /scris ă dup ă caz,ă vaă aveaă locă laă sediulă sec iiloră organizatoareă înă dataă de 20.04.2015,
ora 900.
Probaăinterviuăvaăaveaălocăînătermenădeămaximă4ăzileălucr toareădeălaădataăsus ineriiăprobeiăpractice/ă
scrise,ăseăvaădesf uraălaăsediulăinstitu iei, respectiv de data de 27.04.2015, ora 900.
Notareaăprobeiăpractice/scriseă iăaăinterviuluiăseăfaceăînămaximă1ăziălucr toareădeălaădataăfinaliz riiă
fiec reiăprobe.
Comunicareaărezultatelorăprobeiăscriseă iăaăinterviuluiăvorăfiăpublicateăînătermenădeă1ăziăălucr toareă
de la finalizarea fiec reiăprobe.
Contesta iileă seă potă depuneă înă termenă deă 1ă ziă deă laă dataă afi riiă rezultatuluiă selec ieiă dosarelor,ă
respectivădeălaădataăafi riiăprobeiăscriseă iăaăinterviului,ăsubăsanc iuneaădec deriiădină acestădreptă iăvorăfiă
solu ionateăînătermenădeămaximă1ăziălucr toareădeălaăexpirareaătermenuluiăde depunereăaăcontesta iilor.
Condi iiăgeneraleăprivindăocupareaăpostului:
a) areăcet eniaăromân ,ăcet eniaăaltorăstateămembreăaleăUniuniiăEuropeneăsauăaăstatelorăapar inândă
Spa iuluiăEconomicăEuropeană iădomiciliulăînăRomânia;
b) cunoa teălimbaăromân ,ăscrisă iăvorbit;
c) areăvârstaăminim ăreglementat ădeăprevederileălegale;
d) areăcapacitateădeplin ădeăexerci iu;
e) areă oă stareă deă s n tateă corespunz toareă postuluiă pentruă careă candideaz ,ă atestat ă peă bazaă
adeverin ei medicale eliberate de medicul de familieăsauădeăunit ile sanitare abilitate;
f) îndepline teăcondi iileădeăstudiiă i, dup ăcaz, deăvechimeăsauăalteăcondi iiăspecifice potrivit postului
scos la concurs;
g) nuă aă fostă condamnată definitivă pentruă infrac iuniă contraă umanit ii,ă contraă statuluiă sau contra
autorit ii,ădeăserviciuăsauăînăleg tur ăcuăserviciul,ăcareăîmpiedic ăînf ptuireaăjusti iei,ădeăfalsăoriăaăunorăfapteă
deăcorup ieăsauăa uneiăinfrac iuniăs vâr iteăcuăinten ie,ăcareăarăface–oăincompatibil ăcuăexercitareaăfunc iei,ă
cuăexcep iaăsitua ieiăînăcareăaăintervenităreabilitarea.
Informaţiiă suplimentareă seă potă obţineă deă laă Serviciulă Resurse Umane, telefon: 021.315.12.19 sau
021.315.20.15 / int.103 sau 128.
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Anex ălaăAnun ul
nr.6240/26.03.2015
1. Sec iaăÎntre inereăSistemeăLuminoaseădeăSemnalizareăRutier
a)ă1ăpostădeăelectricianămontatorăaparatajă iăcabluriădeăjoas ătensiuneătr.prof.IVă – cod COR
741106
Condi iiăspecifice:
- certificatădeăcalificareăînămeserieăeliberatădeăfurnizoriăautoriza i
- experien ăminim ăînămeserie
Abilit i,ăcalit iă iăaptitudiniănecesare:
- rezisten ă laă efortă fizic,ă laă lucruă înă spa iiă deschise laă în l ime,ă subă circula ie,ă laă stresă iă
sarcini repetitive
- buneăabilit iădeăcomunicareă iărela ionare
- aptitudini de planificareă iăorganizareăaăopera iuniloră iăactivit ilor
- disponibilitateăpentruămunc ăînătureă iăînăzileleădeărepausăs pt mânal
Bibliografie:
- Tehnologiaămeserieiă(cuno tin eăteoreticeă iăpractice)
- Legeaă securit iiă iă s n t iiă înă munc ă nr.319/2006ă iă Normeleă deă aplicareă aă acestoraă
aprobate prin HG nr.1425/2006
- Legeaănr.53/2003,ărepublicat ,ă– CodulăMuncii,ăcuămodific rileă iăcomplet rileăulterioare
2. Sec iaăExploatareă iăÎntre inereăUtilajăTransport
a)ă3ăposturiădeă oferătr.prof.Iă– cod CORă833204ă(conduc torăautospecial )
Condi iiăspecifice:
- permisădeăconducereăcategoriaăBă+ăEă iăCă+ăE
- atestat ARR + card tahograf
- cazier auto
- 3 ani vechime în meserie
b)ă1ăpostădeă oferătr.prof.IIă– cod COR 832201 ( ofer deăautoturismeă iăcamionete)
Condi iiăspecifice:
- permis de conducere categoria B + C
- cazier auto
- 3 ani vechime în meserie
Abilit i,ăcalit iă iăaptitudiniănecesare:
- inteligen ădeănivelămediu,ărezisten ălaăstres,ăaten ieăconcentrat iădistributiv , capacitatea
de a lua decizii prompte pentru evitarea accidentelor
- disponibilitateălaămunc ăînătureă iăînăzileleădeărepausăs pt mânal
- aptitudiniădeăplanificareă iăorganizareăaătimpuluiădeălucru,ădeăcomunicareă iărela ionare

- cuno tin eăde între inereă iărepara iiăcurenteăaleăautovehiculului
Bibliografie:
- OUGă nr.195/2002ă privindă circula iaă peă drumurileă publice,ă republicat ,ă cuă modific rileă iă
complet rileăulterioare
- Legeaă securit iiă iă s n t iiă înă munc ă nr.319/2006ă iă Normeleă deă aplicare a acestora
aprobate prin HG nr.1425/2006
- Legeaănr.53/2003,ărepublicat ,ă– CodulăMuncii,ăcuămodific rileă iăcomplet rileăulterioare
3. Sec iaăExploatareă iăÎntre inereăDrumuri,ăPoduri,ăPasajeăRutiereă iăPietonale
a)ă1ăpostădeăelectricianăîntre inereă iărepara iiătr.prof.Iă– cod COR 741307
Condi iiăspecifice:
- certificatădeăcalificareăînămeserieăeliberatădeăfurnizoriăautoriza i
- 9 ani vechime în meserie
Abilit i,ăcalit iă iăaptitudiniănecesare:
- rezisten ă laă efortă fizic,ă laă lucruă înă spa ii deschise, laă în l ime, subă circula ie,ă laă stresă iă
sarcini repetitive
- buneăabilit iădeăcomunicareă iărela ionare
- aptitudiniădeăplanificareă iăorganizareăaăopera iuniloră iăactivit ilor
- disponibilitateăpentruămunc ăînătureă iăînăzileleădeărepausăs pt mânal
Bibliografie:
- Tehnologiaămeserieiă(cuno tin eăteoreticeă iăpractice)
- Legeaă securit iiă iă s n t iiă înă munc ă nr.319/2006ă iă Normeleă deă aplicareă aă acestoraă
aprobate prin HG nr.1425/2006
- Legeaănr.53/2003,ărepublicat ,ă– Codul Muncii,ăcuămodific rileă iăcomplet rileăulterioare
b) 1 post de primitor–distribuitorămaterialeă iăsculeătr.prof.Iă– cod COR 432104
Condi iiăspecifice:
- absolventădeăliceuăcuădiplom ădeăbacalaureat
- 9ăaniăvechimeăînămeserieăsauăînăfunc iiăeconomiceăadministrative
Abilit i,ăcalit iă iăaptitudiniănecesare:
- aptitudini de comunicare, de calcul, de a lucra cu documente
- respectareaăinstruc iunilorăoraleă iăscrise
- inteligen ,ă integritateă fizic ,ă aten ieă concentrat ă iă distributiv ,ă spirită organizatoric,
ini iativ ,ă capacitateă deă aă lucraă cuă oamenii,ă rezisten ă laă stres,ă munc ă înă tureă iă înă repausulă
s pt mânal
Bibliografie:
- Legeaănr.22/1969,ăprivindăangajareaăgestionarilor,ăconstituireaădeăgaran iiă iăr spundereaăînă
leg tur ăcuăgestionareaăbunurilor
- Legeaă securit iiă iă s n t iiă înă munc ă nr.319/2006ă iă Normeleă deă aplicareă aă acestoraă
aprobate prin HG nr.1425/2006
- Legeaănr.53/2003,ărepublicat ,ă– CodulăMuncii,ăcuămodific rileă iăcomplet rileăulterioare
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c) 2 posturi de muncitori necalifica iă – între inereă drumuri,ă osele,ă poduriă iă pasajeă – cod
COR 931203
Condi iiăspecifice:
- absolventădeă coal ăgeneral
- vechimeăînămunc ă– 3 ani
Abilit i,ăcalit iă iăaptitudiniănecesare:
- capacitateă iărezisten ălaăefortăfizic,ălaălucruăînăspa iiădeschise,ăsubăcircula ie
- disponibilitateălaămunc ăînătureă iăînăzileleădeărepausăs pt mânal
4. Sec iaăÎntre inereăSistemeădeăSiguran aăCircula iei
a) 1 post de mecanic utilaj tr.prof.I – codăCORă723302ă(ma in ădeămarcajeărutiere)
Condi iiăspecifice:
- certificatădeăcalificareăînămeserieăeliberatădeăfurnizoriăautoriza i
- 9 ani vechime în meserie
Abilit i,ăcalit iă iăaptitudiniănecesare:
- cuno tin eăaprofundateăprivindăîntre inereaă iăexploatareaăma inilorădeămarcaje
- aten ieă concentrat ă iă distributiv ,ă capacitateă deă aă lucraă înă echip ,ă rezisten ă laă stres,ă iă
sarciniărepetitive,ăorganizareă iăplanificareăaăopera iunilor
- disponibilitateă deă munc ă înă spa iiă deschise,ă subă circula ie,ă înă timpulă nop iiă iă înă zileleă deă
repausăs pt mânal
Bibliografie:
- Tehnologiaămeserieiă(cuno tin eăteoreticeă iăpractice)ă– Carteaătehnic ăaăutilajului
- Legeaă securit iiă iă s n t iiă înă munc ă nr.319/2006ă iă Normeleă deă aplicareă aă acestoraă
aprobate prin HG nr.1425/2006
- Legeaănr.53/2003,ărepublicat ,ă– Codul Muncii,ăcuămodific rileă iăcomplet rileăulterioare
b) 1 post de strungar universal – cod COR 722413 – postă1/2ănorm ă iăcontractăindividualădeă
munc ăpeăperioad ădeterminat .
Condi iiăspecifice:
- certificat de calificare în meserie eliberat de furnizori autoriza i
- 9 ani vechime în meserie
Abilit i,ăcalit iă iăaptitudiniănecesare:
- capacitateă deă organizareă iă planificareă aă activit ilor, aă sarciniloră deă rutin , comunicare
interactiv ,ăprecizieă iăacurate e,ămobilitateă iăflexibilitate,ărezisten ălaăefort fizic
Bibliografie:
- Tehnologiaămeserieiă(cuno tin eăteoreticeă iăpractice)
- Legeaă securit iiă iă s n t iiă înă munc ă nr.319/2006ă iă Normeleă deă aplicareă aă acestoraă
aprobate prin HG nr.1425/2006
- Legeaănr.53/2003,ărepublicat ,ă– Codul Muncii, cuămodific rileă iăcomplet rileăulterioare

