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ANUNT

in temeiul prevederilor H.G. nr.286120ll pentru aprobarea Regulamentului - cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a postului vacant sau temporar vacant

corespunzdtor func(iilor contractuale qi a criteriilor de promovare in grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pldtit din

fonduri publice, cu modificdrile gi complet[rile ulterioare

Primiria oragului Jibou
organizeazi concurs pentru ocuparea pe perioadl nedeterminati a postului
contractual vacant de Muncitor calificat, treapta profesionala I in cadrul

Serviciului public de gospodarie comunala

Concursul se va organiza Ia sediul Prim[riei oragului Jibou, str. P-[a. 1

Decernbrie 1918, nr. 16, Oragul Jibou, judeful S6laj qi va consta din 3 etape succesive
dup[ cum urmeazd: selec{ia dosarelor de inscriere, proba scrisd gi interviul.

Concursul de recrutare va avea loc in data de 14.12.2018, ora l0-proba scrisa iar
interviul se sustine intr-un termen de maximum 4 zile lucrdtoare de la data sustinerii
probei scrise.
Condifii specifice si generale prevdzrile in fiqa postului:
-Studii medii sau generale, Scoala profesionala in domeniu sau Certificat de calificare
profesionald, calificarea: lucrEtor in structuri pentru eonstrucfii
- vechime in munc6 6 ani
Condi{iile generale: prevdzute la Art. 3 din H.G.nr. 28612011;
Condilii necesare ocup[rii postului:
a) are cetSfenia romdnd, cetdfenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparfin6nd Spafiului Economic European gi domiciliul in Rom6nia;
b) cunoagte limba romAnd, scris qi vorbit;
c) are v6rsta minimd reglementatd de prevederile legale;
d) are capacitate deplinl de exerci{iu;
e) are o stare de sdn[tate corespunzitoare postului pentru care candideazd,atestatdpe
baza adeverin[ei medicale eliberate de medicul de familie sau de unit[1ile sanitare
abilitate;
f) indeplinegte condifiile de studii gi, dupd caz, de vechime sau alte condilii specifice
potrivit cerinfelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat[ definitiv pentru s[vArqirea unei infractriuni contra umanitdlii,
contra statului ori contra autorit6tii, de serviciu sau in legdtur6 cu serviciul, care
impiedicd infEptuirea justifiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infrac{iuni
slv6rgite cu inten(ie, care ar face-o incompatibild cu exercitarea funcfiei, cu excep]ia
situa{iei in care a intervenit reabilitarea.



Depunerea dosarelor de inscriere se va face in termen de l0 zile lucrdtoare de la
data afigdrii anun{ului pentru ocuparea postului vacant, respectiv de la data de 21.1 1.20 I 8
p6ndin data de 05.12.2018, ora 16,00 la sediulPrimdriei oraguluiJibou, str. 1 Decembrie
191 8, nr. 16, la registratura institutriei.

Pentru inscrierea la concurs candidafii vor prezenta un dosar de concurs care va
conline urmdtoarele documente :

a) cerere de inscriere la concurs adresatd conducdtorului autoritd{ii sau institutriei 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 gi ale altor acte care atestd

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

meserie gi/sau in specialitatea studiilor, in copie;
e) cazierul judiciar sau o declara{ie pe propria rdspundere cd nu are antecedente penale
care sd-l facd incompatibil cu func{ia pentru care candideazd;
f) adeverinld medicald care sd ateste starea de sdndtate corespunzdtoare eliberat[ cu cel
mult 6 luni anterior derul5rii concursului de cdtre medicul de familie al candidatului sau
de cdtre unitdlile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

Adeverinla care atestd starea de sdndtate conline, in clar, numdrul, data, numele
emitentului gi calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sdndtdtii.

ln cazul cazieruluijudiciar, candidatul declarat admis la selecfia dosarelor, care a
depus la inscriere o declarafie pe propria rdspundere cd nu are antecedente penale, are
obliga{ia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazieruluijudiciar, cel mai tdrziu
p6nd la data desffiqurdrii primei probe a concursului.
Actele prevdzute la alin. I lit. b) - d) vor fi prezentate qi in original in vederea verificdrii
confbrmitdfii copiilor cu acestea.

ln termen de maximum doud zile lucrdtoare 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 cdtre secretarul comisiei de
concurs, cu menfiunea "admis" sau "respins", inso[itd, dupd,caz, de motivul respingerii, la
sediul Primiriei oragului Jibou, in termen de o zi lucr[toare de la expirarea termenului
pr ev dzut pentru afi sarea rezu ltatel or selecf ie i dosarelor.

Dupd afiqarea rezultatelor oblinute 1a selec{ia dosarelor, candida}ii nemultumili
pot depune contesta{ie in termen de cel mult o zi lucrdtoare de la data afiqdrii rezultatului
selec[iei dosarelor, sub sanc{iunea dec6derii din acest drept.

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

Dupd afiqarea rezultatelor ob{inute la proba scrisd, candida{ii nemultumili pot
depune contestalie in termen de cel mult o zi lucrdtoare de la data afigdrii rezultatului
probei scrise, sub sancliunea decdderii din acest drept.



Rezultatele probei de interviu se afiqeaz[ de c[tre secretarul comisiei de concurs,
prin specifrcarea punctajului final al fiecdrui candidat qi cu men{iunea "admis" sau
"respins", la sediul Primdriei oraqului Jibou, in termen de o zi lucr[toare de la finalizarea
probei.

Dup[ afigarea rezultatelor ob{inute la proba de interviu, candidafii nemultumitri
pot depune contesta(ie in termen de cel mult o zi lucritoare de la data afig6rii rezultatului
probei de interviu, sub sancfiunea decdderii din acest drept.

Rezultatele finale se afiqeazd la sediul Prirndriei oragului Jibou, in termen de
maximum o zi lucrdtoare de la expirarea termenului prevdzut pentru ultima prob5, prin
specificarea punctajului final al fiec6rui candidat gi a men{iunii "admis" sau "respilts".

Comunicarearezultatelor la contesta{iile depuse se fuce prin afipare la sediul
Primdrieioragului Jibou din str. I Decembrie 1918, nr.4, imediatdupdsolutionarea
contestafiilor.

PRIMAR,
Ing. GHIURCO DAN
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