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ANUNT

Primdria oragului Jibou
organizeazd concurs pentru ocuparea pe perioadd nedeterminatd a postului contractual

vacant de Muncitor calificat, treapta profesionala I in cadrul Serviciului public de
gospodarie comunald

Concursul se va organiza la sediul Primdriei oraqului Jibou, str. p-tra. 
1

Decembrie 1918, nr. 16, oragul Jibou, jude(ul Sdlaj qi va consta din 3 etape succesive
dupd cum urmeazd,: seleclia dosarelor de inscriere, proba scrisd qi interviul.

Concursul de recrutareYaavealoc in data de 25.06.202| ora 10- proba scrisa iar
interviul se va susline in data de 29 .06.2021 , ora 12,00.
Condilii specifice gi generale prevdzute in fiqa postului:
Muncitor calificat treapta profesionala I, Serviciul public de gospoddrie comunal6' Studii medii/generale/Certificat de calificare profesionala fasonator mecanic (drujbist),
permis de conducere categoria B, C, CE;
- vechime in muncd 6 ani
condi(iile generale: prevdzute la Art. 3 din H.G.nr.2g6/20rr;
Condilii necesare ocupdrii postului :

a) are cetS(enia romdnd, cetdlenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor apar{inand Spafiului Economic European qi domiciliul in Rom6nia; 

'i

b) cunoaqte limba romAnd, scris qi vorbit;
c) are vdrsta minimd reglementatd de prevederile regale;
d) are capacitate deplind de exerciliu;
e) are o stare de sdndtate corespunzdtoare postului pentru care candid eazd,, atestatd pe
baz.a adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitaiile sanitare
abilitate;
f) indeplineEte condifiile de studii qi, dupd caz, de vechime sau alte condilii specificepotrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatd definitiv pentru sdv6rqirea unei infrac{iuni contra umanitd}ii,contra statului ori contra autoritatrii, de serviciu sau in legdturd cu serviciul, care?mpiedicd inlbptuirea justifiei, de fals ori a unor fapte de coruplie sau a unei infracliuni
sdvdrgite cu intenfie, care ar face-o incompatibila- cu exercitarea funcfiei, cu excep{ia
situaliei in care a intervenit reabilitarea.

Depunerea dosarelor de inscriere se va
data afiqdrii anun(ului pentru ocuparea postului
p6nd in data de 11.06.2021, ora 14,00 li sediul
1918, nr. 16, la registratura instituliei.

face in termen de 10 zile lucrdtoare de la
yacant, respectiv de la data de 28.05.2021
Primdriei oraqului Jibou, str. I Decembrie



Pentru inscrierea la concurs candidalii vor prezenta un dosar de concurs care va
con{ine urmdtoarele documente:
a) cerere de inscriere la coucurs adresatd conducf,torului autoritdlii sau instituliei publice
organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atest[ identitatea, potrivit legii,
dupd. caz;
c) copiile docutnentelor care sd ateste nivelul studiilor qi ale altor acte care atestd

efectuarea unor specializdri, precum qi copiile documentelor care atestd indeplinirea
condiliilor specifioe;
d) carnetul de muncd sau, dupd caz, ad.everin{ele care atestd vechimea in munc6, in

meserie gi/sau ?n specialitatea studiilor, in copie;
e) cazierul judiciar sau. o declaratie p. propiiu rdspundere cd nu are antecedente penale
care sd-l facd incompatibil cu funcJia pentru care candideazd,;
f) adeverin{d medicald care sd ateste starea de sdndtate corespunzdtoare eliberatd cu cel
mult 6 luni anterior deruldrii concursului de cdtre medicul de familie al candidatului sau
de cdtre unitalile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

Adeverin{a care atestd starea de sdndtate con}ine, ?n clar, numdrul, data, numele
emitentului qi calitatea acestuia, in formatul standard rtut itit de Ministerul Sdndtdlii.

In cazul cazierului judiciar, candidatul declarat admis la selec{ia dosarelor, care adepus la inscriere o deciara{ie pe propria rdspundere cd nu are antecedente penale, areo!lie11i1de a completa dosarul de ioncurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tdrziu
pdnd,la data desfdqurdrii primei probe a concursului.
Actele prevdzute la alin. 1 lit. b) - d) vor fl prezentate qi in original ?n vederea verificdrii
conformitd{ii copiilor cu acestea.

In termen de maximum doud zile lucrdtoare de la data expirdrii termenului dedepunere a dosarelor, comisia de concurs va selecta dosarele d" 
"on"r.s 

pe bazaindeplinirii condiliilor de participare.
Rezultatele selectdrii dosarelor de ?nscriere se afiqeazd de cdtre secretarul comisiei de

concurs, cu men{iunea "admis" sau "respins", inso}i16, dupd caz, de motivul respingerii, lasediul Primdriei oragului Jibou, in termen de o zi lucrdioare de la expirarea termenului
prevdzut pentru afi sarea rezultatelor selecliei dosarelor.

Dupd afiqarea rezultatelor obfinute la selec{ia dosarelor, candidafii nemultumilipot depune contestalie ?n termen de cel mult o zi lucrdtoare de la data afiqdrii rezultatului
selectiei dosarelor, sub sancliunea decdderii din acest drefi.

Rezultatele Pl9"i scrise se afigeazd de cdtre secietarul comisiei de concurs, prin
specificarea punctajului final al fiecdrui candidat qi cu menliunea "admis,, sas ,orespins,,,
la sediul Primdriei oraqului Jibou, in termen d,e o zilucrdtoare de la finali zareaprobei.

Dupd afigarea rezultatelor ob{inute la proba scrisd, candidalii 
".r"uft"-ifi pot

depune contesta{ie in termen de cel mult o zi luudtoare de la data afiqdrii rezultatuluiprobei scrise, sub sanc{iunea decdderii din acest drept.

. Rezultatele probei de interviu se afiqeazd de cdtre secretarul comisiei de concurs,prin specificarea punctajului final al fiecdrui candidat qi cu menliunea .,admis,, 
sau"respins", la sediul Primdriei oraqului Jibou, in termen de o zi lucrdtoare d,e la frnalizareaprobei.



Dup[ afiqarea rezultatelor ob(inute la proba de interviu, candidalii nemultumili
pot depune contesta{ie in termen de cel mult o zi lucrdtoare de la data afiqdrii rezultatultri
probei de interviu, sub sanciiunea decdderii din acest drept.

Rezultatele finale se aflgeazb la sediul Primdriei oraqului Jibou, in termen de
maximum o zi lucrdtoare de la expirarea termenului prevdzut pentru ultima probd, prin
specificarea punctajului final al fiecdrui candidat gi a men[iunii "admis" sau "respins".

Comunicarea rezultatelor la contestaliile depuse se face prin afiqare la sediul
Prim[riei oraqului Jibou din str. 1 Decembrie 1918, nr. 16, imediat dupd solu]ionarea
contestaliilor.

Bibliografia:
OUG nr.5712019 privind Codul administrativ;
Legea Nr. 319 din 14 iulie 2006 Legea securitdlii qi s[ndt6[ii in muncd, cu modificarile si
completarile ulterioare ;

OUG nr. 195/2002, Republicat[ privind circula]ia pe drumurile publice cu modificarile si
completarile ulterioare;
H.G. nr. 139112006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordr:nantei de urBcnlii
a Crrvernului nr. 195/2002 privind circulafia pe drumurile publice cu modificarile si
completarile ulterioare;


