UA T MUNICIPfUL
DROBETA TURNU SEVERIN

ANUNŢ
UA T - Municipiul Drobeta Turnu Severin cu sediul în Drobeta Turnu-Severin, judetul Mehedinti,
str. Maresal Averescu nr.2, organizează concurs de recrutare in baza prevederilor H.G. nr.286/2011,
actualizata, în perioada 13 - 16.07.2021, pentru ocuparea a trei posturi vacante in regim contractual de
inspector de specialitate debutant - I post si inspector de specialitate gradul II - 2 posturi, din cadrul
Directiei managementul deseurilor.
Inspector de specialitate debutant - Directia managementul deseurilor - 1 post
Condiţii de participare :
- studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă în domeniul matematica si stiinte ale naturii RSI - Stiintele pamantului si atmosferei - Planificare teritoriala;
- vechime in specialitatea studiilor ocuparii postului - nu este cazul
r In pector de specialitate gradul l l - Directia managementul deseurilor - 2 posturi
- studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă în stiinte sociale.
vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului - minimum 6 luni.
Do arul de inscriere cuprinde:
a) cerere de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate, insotita de original pentru conformitate;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în
specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar;
t) 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;
g) curriculum vitae;
Concursul se organizează la sediul UAT - Municipiul Drobeta Turnu everin str. Maresal Averescu nr.2,
in perioada 13-16.07.2021 astfel:
r proba scrisa -13.07.2021-ora 10.
interviul
- 16.07.2021 - ora I O.
Dosarele de înscriere la concurs se depun in termen de l O zile lucratoare de la data publicarii
prezentului anunt in Monitorul Oficial partea a III a.
Bibliografia si relati' suplimentare se pot obtine la Directia resurse umane-administrativ din cadrul
U A T - Municipiul Drobeta-,T
•urnu Severin, cam 14, telefon 0252314379, int.108 .
"
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BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de recrutare - 1 post de inspector debutant şi două posturi
inspector de specialitate gr. II

1. Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, actualizată;
2. O.U.G. nr. 57.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, actualizat:
4. Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor (republicată);
5. Legea nr. 211/2011 (republicată) privind regimul deşeurilor;
6. O.U.G. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
7. Legea nr. 51/2006 (republicată) a serviciilor comunitare de utilităţi publice;
8. Legea nr. 132/201 O privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice;
9. H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor;

