
 
ANUNȚ 

privind declanșarea unei proceduri de transfer la cerere – pentru ocuparea unui post 
vacant funcție contractuală de execuție - muncitor calificat treapta III (specialitatea 

mecanic utilaje de construcții și terasamente)  
 

Primăria municipiului Botoșani anunță declanșarea unei unei proceduri de transfer la 
cerere – pentru ocuparea unui post vacant de funcție contractuală de execuție  -muncitor 
calificat treapta III (specialitatea mecanic utilaje de construcții și terasamente) din cadrul 
Serviciului Edilitare – Compartiment Centru Municipal de colectare a deșeurilor reciclabile și 
Depozit neconform de deșeuri închis.  

Transferul la cerere se realizează potrivit dispozițiilor art. art.  551 alin. (3) și art. 506 
alin. (1) lit. b), alin. (2) - alin. (5) și alin. (8) – alin. (9) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile 
Regulamentului – cadru privind ocuparea funcțiilor publice și a funcțiilor contractuale 
vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Botoșani și 
S.P.C.L.E.P., prin transfer la cerere, aprobat prin Dispoziția primarului municpiului Botoșani 
nr. 573/2022.  

Precizăm că potrivit dispozițiilor din Regulament: 
 art. 3 alin. (4) ,,Transferul la cerere se poate face pe o funcție contractuală vacantă 

de același nivel sau într-o funcție contractuală vacantă de nivel inferior.” 
 art. 5 alin. (1) ,,Transferul la cerere se face la solicitarea funcționarului public/ 

personalului contractual și cu aprobarea primarului municipiului Botoșani (...)”.  
 
Condițiile specifice pentru ocuparea prin transfer la cerere a postului vacant de 

funcție contractuală - muncitor calificat treapta III (specialitatea mecanic utilaje de 
construcții și terasamente) sunt următoarele: 

- studii medii liceale /școală profesională absolvite cu diplomă; 
-  curs calificare mecanic utilaje de construcții și terasamente, absolvit cu 

diplomă/certificat; 
- vechime în muncă și în calificarea ca muncitor calificat în specialitatea mecanic utilaje 

de construcții și terasament de cel puțin 3 ani și 6 luni; 
Documente necesare 
Persoanele interesate sunt invitate să depună la sediul Primăriei Municpiului Botoșani, 

Camera 1 – Serviciul Resurse Umane Salarizare, următoarele documente: 
a) cerere de transfer, conform modelului atașat; 
b) curriculum vitae, modelul comun European; 
c) copia actului de identitate; 
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă 

efectuarea unor specializări şi perfecţionări, raportat la cerinţele din fişa postului vacant; 
e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator, după caz, pentru 

perioada lucrată, care să ateste vechimea în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea 
funcţiei contractuale muncitor calificat treapta III (specialitatea mecanic utilaje de 
construcții și terasamente);  



f) adeverinta medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare funcţiei 
contractuale solicitate; 

g) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform modelului   
atașat. 

Copiile de pe actele de mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de 
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul 
comisiei. 

 
Termenul limită pentru depunerea documentelor este 1 augut 2022 ora 1600. 
 
Procedura de selecție în cazul transferului la cerere cuprinde următoarele etape 

succesive: 
          a) selecția persoanelor care îndeplinesc condițiile;  
          b) proba interviu (va putea fi susținută doar de solicitanții declarați admiși la etapa 
selecției). 
          Proba interviu va fi organizată în data de 4 august 2022 ora 1000 la sediul Primăriei 
municipiului Botoșani din Piața Revoluției nr. 1.  
 
         Bibliografie:  
         1. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii – Republicată, cu modificările și completările 
ulterioare -Titlul II - Contractul individual de muncă, doar Capitolul II – Executarea 
contractului individual de muncă, Titlul XI – Raspunderea juridică, doar Capitolul II – 
Răspunderea disciplinară. 
         2. Legea nr. 319/2006 a securitătii şi sănătăţii în muncă,cu modificarile si completarile 
ulterioare. Capitolul III – Obligațiile angajatorului, Secțiunea 1- Obligaţii generale ale 
angajatorilor, Secțiunea 3- Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucrătorilor, pericol 
grav şi imminent , CAP. IV - Obligaţiile lucratorilor – art. 22.  
         3. HG. nr. 1425/2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificările şi 
completările ulterioare.- CAP.V -Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă, CAP. VI- Pericol grav şi iminent şi zone cu risc ridicat şi specific.  
         4. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor - Republicată, cu 
modificarile si completarile ulterioare - Secțiunea 6 - Obligaţiile administratorului, 
conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului. 
         5. HCL nr. 355/2011privind stabilirea unor norme de gospodarire, înfrumusețare, 
păstrare a ordinii si curățeniei în municipiul Botoșani. 

 
Informații suplimentare se pot obține la tel. 0231502200 int. 109 Serv. Resurse Umane 

Salarizare.  
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