
 

 

ANUNȚ ANGAJARE – MUNCITORI CALIFICAȚI 

 

Serviciul Public Local Târgu Secuiesc organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  
a două posturi vacante de muncitori calificați: 

 

1. Denumirea postului: muncitor calificat – îngrijitor spații verzi   

Condiții de participare: 

- studii medii sau școală profesională absolvită; 

- minimum un an vechime în muncă. 

 

2. Denumirea postului: muncitor calificat – șofer/lăcătuș 

Condiții de participare: 

- studii medii sau școală profesională absolvită; 

- experiență ca lăcătuș; 

- permis de conducere cat. B, C, D, E. 

Candidații trebuie să îndeplinescă și condițiile generale prevăzute de art. 3 al 
Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu 
modificările și completările ulterioare: 

Locul și calendarul desfășurării concursului: 

Concursul se va desfășura la sediul Serviciului Public Local Târgu Secuiesc, str. Ady Endre, 
nr. 34, după următorul calendar: 

Proba scrisă în data de 22 iulie, ora 9.00  

Proba interviu: se va susține în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la susținerea probei 
scrise, data și ora probei interviu se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă. 

Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs: în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunțului, respectiv între 30.06.2022 și 14.07.2022, la sediul SPL Târgu 



 

Secuiesc sau la sediul Primăriei municipiului Târgu Secuiesc (registratură) și trebuie să 
conțină următoarele: 

1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției 
publice organizatoare 

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit 
legii, după caz 

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea 
condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică 

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în 
meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie 

5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente 
penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează 

6. adeverință 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 unitățile sanitare abilitate 

7. curriculum vitae 

 

Mai mult informații despre concurs pot fi obținute la numărul de telefon 0728-103 614. 


