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  ANUNŢ 
 

 
Oraşul Târgu Frumos, județul Iași organizează concurs pentru ocuparea pe 

perioadă nedeterminată a  postului de natură contractuală de muncitor calificat I 
(prinzător câini) în cadrul Sectorului de Gospodărie Comunală oraș Târgu Frumos. 

Concursul va avea loc in data de 28.06.2019, proba scrisă, ora.10,00 la 
sediul Primăriei oraş Târgu Frumos, judeţul Iaşi, din str. Cuza Vodă, nr. 67.  

Condiţiile de participare la concurs: 
Candidații trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 din 

HG nr. 286/2011 și anume: 

 au cetăţenie română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a 
Statelor aparţinând spaţiului Economic European şi domiciliul în România ; 

 cunoaşte limba română, scris şi vorbit ; 

 are vârsta minimă reglementată de prevederile legale in vigoare ; 
 are capacitate deplină de exerciţiu ; 
 are o stare de sănătate corespunzătoare postului pe care candidează, atestată pe 

baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile 
sanitare abilitate; 

 îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii 
specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs  

 nu a fost condamnat(ă) definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra 

umanităţi, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau in legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals sau a unor fapte de corupţie 

sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei in care a revenit reabilitarea;   
Condiţiile specifice necesare participării la concurs astfel : 

 vechime în muncă – 9 ani; 
 minim școală generală cu diplomă/certificat de absolvire; 

 permis de conducere categoria B. 

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării  anunţului in Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, (începând 

cu data de 06.06.2019 până la data 20.06.2019 ora.16,00) la secretariatul 
comisiei de concurs, respectiv la dna. Ivanov Adriana şi va conţine in mod 
obligatoriu următoarele:  

 opis documente dosar concurs; 

 cerere de înscriere depusă la sediul instituţiei ; 

 curriculum vitae; 

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

 copia certificatului de căsătorie ( unde este cazul); 

 copie carnet de conducere; 

 carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în 

muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

 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 solicitate de autoritatea 
sau instituţia publică; 
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 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; 

 cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are 
antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care 

candidează; 
Copiile actelor se prezintă însoțite de originalele acestora, pentru conformitate la 

Compartimentul Resurse Umane şi Salarizare din sediul Primăriei Oraş Târgu 
Frumos. 

Concursul constă în 3 etape succesive: 
 Selecția dosarelor;  

 Proba scrisă; 
 Interviul; 

Concursul se va organiza conform calendarului următor : 
 06-20.06.2019 – depunere dosare; 
 21.06.2019 selecția dosarelor; 

 28.06.2019, ora 10.00 – proba scrisă; 
 02-04.07.2019 interviul. 
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o Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 
autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

o ORDONANŢA DE URGENTA nr. 155 din 21 noiembrie 2001 
privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân; 

o HOTĂRÂRE nr. 1.059 din 11 decembrie 2013 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă 
a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a 
câinilor fără stăpân; 

 
Descrierea sarcinilor/ atribuţiilor/ activităţilor postului: 

 Prinderea de câini fără stăpâni și transportarea la adăpostul pentru  

 Asigură hrana şi îngrijirea corespunzătoare a animalelor din padocul 

instituţiei ; 

 Ajută veterinarul la efectuarea de tratamente și operații de castrare; 

 Execută operați de dezinfecție și curățenie la adăpostul câinilor fără stăpâni; 

 Poartă echipamente speciale pentru prinderea câinilor fără stăpâni; 

 La sesizarea șefului ierarhic se deplasează la locul indicat cu autovehiculul 

care este dotat cu mijloacele și obiectele de prindere a câinilor fără stăpân; 

 Capturează câini fără stăpâni cu respectarea procedurilor; 

 Se îngrijește şi răspunde de obiectele de inventar şi materialele din încăperile 

pe care le are în grijă; 

 Răspunde de exploatarea corectă a utilajelor, sesizând eventualele defecţiuni 

apărute administratorului, pentru a lua măsurile necesare de remediere; 

 Răspunde de obiectele de inventar pe care le are în gestiune, le predă la 

schimb  pe bază de proces verbal şi nu are voie să înstrăineze produse obiecte 
de inventar aflate în gestiunea instituţiei; 
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 Respectă orele de program, evitând întârzierile şi plecările din timpul orelor de 

serviciu ; 

 Răspunde de modul de îndeplinire a sarcinilor faţă de administrator şi în faţa 

organelor de control sanitare; 

 Primeşte şi soluţionează şi alte sarcini trasate de conducerea instituţiei,  pe 

linie ierarhică, în limita competenţelor profesionale pe care le are. 
 

 
Alte informaţii pot fi obţinute la sediul instituţiei sau de pe site-ul 

www.primariatgfrumos.ro la secțiunea Anunţuri publice – “CONCURSURI”.   

 
 


