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Afiqat in 1 3.02.2018

ANUNT

in temeiul prevederilor H.G. nr.28612011 pentru aprobarea Regulamentului * cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a postului vacant sau temporar vacant

corespunzdtor func{iilor contractuale gi a criteriilor de promovare in grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pl6tit din

fonduri publice, cu modificdrile gi completdrile ulterioare

Prim[ria oraqului Jibou
organizeazl concurs pentru ocuparea pe perioad[ determinatl a postului

contractual vacant de Referent IA in cadrul Compartimentului Urbanism,
amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public qi privat

Concursul se va organiza la sediul Primdriei oragului Jibou, str. P-!a. 1

Decembrie 1918, nr. 16, Oragul Jibou, judejul Sdlaj gi va consta din 3 etape succesive

dupd cum urmeazd: selecfia dosarelor de inscriere, proba scrisd gi interviul.
Concursul de recrutare va avea loc in data de 07 .03.201 8, ora lO-proba scrisa iar

interviul se sustine intr-un termen de maximum 4 zrle lucrdtoare de 1a data sustinerii
probei scrise.
Condilii specifice qi generale prevdzute in figa postului:
Condilii specifice:
Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat, profil construcfii;
-cunoqtinfe operare PC atestate cu certificat;
Vechime in specialitatea studiilor: minimum 6 ani
Condiliile generale: prevdzute la Art. 3 din H.G.nr.286120111,
Confitii necesare ocup6rii postului:
a) are cetd{enia romAn[, cetS{enie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a

statelor apa(indnd Spafiului Economic European gi domiciliul in RomAnia;
b) cunoaqte limba rom6nd, scris gi vorbit;
c) are v6rsta minimd reglementatd de prevederile legale;
d) are capacitate deplind de exerciliu;
e) are o stare de sdnitate corespunz[toare postului pentru care candideazd, atestatdpe
baza adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitdlile sanitare

abilitate;
f) indeplineqte condi{iile de studii gi, dup[ caz, de vechime sau alte condilii specifice
potrivit cerinfelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatd definitiv pentru s[v6rqirea unei infracfiuni contra umanit6lii,
contra statului ori contra autoritdlii, de serviciu sau in leg[tur6 cu serviciul, care

impiedic5 in{bptuirea justiliei, de fals ori a unor fapte de coruplie sau a unei infracfiuni



sdvArqite cu intenfie, aare ar face-o incompatibil5 cu exercitarea func]iei, cu excep]ia
situa{iei in care a intervenit reabilitarea.

Depunerea dosarelor de inscriere se va face in termen de 10 zile lucrdtoare de la
data afiqlrii anunlului pentru ocuparea postului vacant, respectiv de la data de 13.02.2018
pAnS in data de 27 .02.2018, ora 16,00 la sediul Primdriei oraqului Jibou, str. 1 Decembrie
1 9 I 8, nr. I 6, la registratura instituliei.

Pentru inscrierea la concurs candida(ii vor prezenta un dosar de concurs care va
con{ine urmltoarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs adresat[ conducdtorului autoritdlii sau instituliei publice
organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestd identitatea, potrivit legii,
dupd"caz;
c) copiile documentelor care sd ateste nivelul studiilor qi ale altor acte care atestd

efectuarea unor specializdri, precum qi copiile documentelor care atest[ indeplinirea
condiliilor specifice;
d) carnetul de munc[ sau, dupd caz, adeverintele care atestd vechimea in muncd, in

meserie gi/sau in specialitatea studiilor, in copie;
e) cazieruljudiciar sau o declaratie pe propria r[spundere cd nu are antecedente penale
care sd-l facd incompatibil cu funcfia pentru care candideazd;
f) adeverintd medicali care sI ateste starea de slndtate corespunz[toare eliberatd cu cel
mult 6 luni anterior deruldrii concursului de cdtre medicul de familie al candidatului sau
de cdtre unitdtrile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

Adeverinfa care atesti starea de sdndtate confine, in clar, numdrul, data, numele
emitentului qi calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sdn[tdfii.

In cazul cazierului judiciar, candidatul declarat admis la selec{ia dosarelor, care a
depus la inscriere o declara(ie pe propria rdspundere cd nu are antecedente penale, are
obligalia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazieruluijudiciar, cel mai tdrziu
pdnd la data desfEqurdrii primei probe a concursului.
Actele prevdzute la alin. I lit. b) - d) vor fr prezentate gi in original in vederea verificdrii
conformitdlii copiilor cu acestea.{' [n termen de maximum doud zile lucrltoare de la data expirdrii termenului de
depunere a dosarelor, comisia de concurs va selecta dosarele de concurs pebaza
indeplinirii condiliilor de participare.

Rezultatele selectdrii dosarelor de inscriere se afigeazd de c[tre secretarul comisiei de
concurs, cu menliunea "admis" sau "respins", insolit{ dupdcaz, de motivul respingerii, la
sediul Primdriei oragului Jibou, in termen de o zi lucr[toare de la expirarea termenului
prevdzut pentru afi sarea rezultatelor sel ecliei dosare I or.

Dupd afiqarea rezultatelor ob(inute la selectia dosarelor, candidatii nemultumili
pot depune contestalie in termen de cel mult o zi lucrdtoare de la data afiqdrii rezultatului
selec[iei dosarelor, sub sanc{iunea decdderii din acest drept.

Rezultatele probei scrise se afigeazd de cdtre secretarul comisiei de concurs, prin
specificarea punctajului final al fiec[rui candidat gi cu menfiunea "admis" sau "respins",
la sediul Primdriei oraqului Jibou, in termen de o zi lucrdtoare de la finalizarea probei.



Dup[ afiqarea rezultatelor ob[inute la proba scrisd, candidafii nemultumili pot
depune contesta{ie in termen de cel mult o zi lucrdtoare de la data afigdrii rezultatului
probei scrise, sub sancfiunea declderii din acest drept.

Rezultatele probei de interviu se afigeazd de cdtre secretarul comisiei de concurs,
prin specificarea punctajului final al fiecdrui candidat gi cu menfiunea ..admis,, 

sau
"respins", la sediul Primdriei oragului Jibou, in termen de o zi lucrdtoare de la finalizarea
probei.

Dupd afigarearezultatelor obfinute la proba de interviu, candidafii nemultumili
pot depune contestafie in termen de cel mult o zi lucr[toare de la data afiglrii rezultatului
probei de interviu, sub sanctiunea decdderii din acest drept.

Rezultatele finale se afigeazl la sediul Primdriei oragului Jibou. in rermen de
maximum o zi lucrltoare de la expirarea termenului prev6zut pentru ultima proba- prin
specificarea punctajului final al fiecdrui candidat qi a menfiunii "admis" sau "respins,,.

Comunicarearezultatelor la contestafiile depuse se face prin afigare la sediul
Primdriei oragului Jibou din str. 1 Decembrie 1918, nr. 4, imediat dupd solutionarea
contestafiilor.
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