
 

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii 
atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, 

printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.   1 

 

 

Nr. de înregistrare: 82047 din 04.05.2021  

ERATĂ 

LA ANUNȚUL PUBLICAT ÎN DATA DE 28.04.2021 

Având în vedere anunțul concursului de recrutare pentru ocuparea unor posturi de natură contractuală de 

execuție, organizat în data de 25.05.2021, dintr-o eroare de redactare se modifică, astfel: 

în loc de: 

 

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC:  

 

Serviciul Marcaje și Colmatări 

 

- Muncitor calificat treapta III - 1 post (mașinist utilaje cale și terasamente) 

✓ Condiții specifice de participare: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de 

bacalaureat sau studii generale finalizate cu diplomă sau echivalentă, mașinist utilaje cale și terasamente. 

✓ Vechime în specialitatea calificării profesionale necesare exercitării funcției: minimum 6 luni; 

 

- Muncitor calificat treapta III - 1 post (1 post – mașinist utilaje cale și terasamente) 

✓ Condiții specifice de participare: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de 

bacalaureat sau studii generale finalizate cu diplomă sau echivalentă și absolvent al unui curs care să ateste 

specializarea profesională de mașinist utilaje cale și terasamente;  

✓ Vechime în specialitatea calificării profesionale necesare exercitării funcției: minimum 6 luni; 

 

se va citi: 

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC:  

 

Serviciul Marcaje și Colmatări 

 

- Muncitor calificat treapta III - 1 post (mașinist utilaje cale și terasamente) 

✓ Condiții specifice de participare: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de 

bacalaureat sau studii generale finalizate cu diplomă sau echivalentă, mașinist utilaje cale și terasamente. 

✓ Vechime în specialitatea calificării profesionale necesare exercitării funcției: minimum 6 luni; 

 

Serviciul Reparații Domeniul Public 

- Muncitor calificat treapta III - 1 post (mașinist utilaje cale și terasamente) 

✓ Condiții specifice de participare: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de 

bacalaureat sau studii generale finalizate cu diplomă sau echivalentă, mașinist utilaje cale și terasamente. 

✓ Vechime în specialitatea calificării profesionale necesare exercitării funcției: minimum 6 luni; 

 

Director Executiv, 

Eugenia   Demeter 

                                                      Secretar Comisie Concurs,                                                                                                                                                                                                                                                                               

Elena  Mărculescu 


