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ANUNT

Serviciul Salubrizare Jibou
organizeazd concurs pentru ocuparea pe perioadd nedeterminatd a postului contractual vacant de

Muncitor necalificat

Concursul se va organiza la sediul Primariei oraqului Jibou, str. P-!a. I Decembrie 1918,
nr. 16, oraqul Jibou, jude{ul Sdlaj Ei va consta din 3 etape succesive dupd cum urmeaz6: selec{ia
dosarelor de inscriere, proba scris6 qi interviul.

Concursul de recrutare va avea loc in data de 15.11.2021, ora 10- proba scrisa iar
interviul se va sustine in data de 17.11.2021ora l4:00.

Condilii specifice Ei generale prevdzute in fiqa postului:

Condiliile generale: prevdzute la Art. 3 din H.G.nr.286120ll;
Condilii necesare ocupdrii postului:
a) are cetdlenia rom6nS, cetd{enie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparlinAnd Spa{iului Economic European qi domiciliul in Rom6nia;
b) cunoaqte limba rom6n6, scris Ei vorbit;
c) are vdrsta minima reglementatd de prevederile legale;
d) are capacitate deplind de exerciliu;
e) are o stare de sdndtate corespunzf,toare postului pentru care candideazd, atestatd. pe baza
adeverinfei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitdtrile sanitare abilitate;
f) indeplinegte condiliile de studii qi, dupa caz, de vechime sau alte condilii specifice potrivit
cerin{elor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnati definitiv pentru s[vdrqirea unei infracfiuni contra umanitdlii, contra
statului ori contra autoritAtrii, de serviciu sau in legdturd cu serviciul, care impiedicd infrptuirea
justiliei, de fals ori a unor fapte de corupfie sau a unei infrac{iuni sivArqite cu inten{ie, care ar
face-o incompatibild cu exercitarea funcliei, cu excepfia situaliei in care a intervenit reabilitarea.

Depunerea dosarelor de inscriere se va face in termen de 10 zile lucrdtoare de la data
afigdrii anunfului pentru ocuparea postului vacant, respectiv de la data de20.10.2021.2021 pind,
in data de02.11.2021, ora 16,00 la sediul Primariei orasului Jibou, Pta. 1 Decembrie 1918, ru'.

16, la registratura institutriei.
Pentru inscrierea la concurs candidafii vor prezenta un dosar de concurs care va confine

urmdtoarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs
organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestd identitatea, potrivit legii, dupd
caz;
c) copiile documentelor care s5 ateste nivelul studiilor qi ale altor acte care atestd efbctuarea
unor specializdri, precum gi copiile documentelor care atestd indeplinirea condiliilor specifice;



c[) cazicrLr[ .jLrc[icial s;ru o clccIala[ic pc proltlia r':rspr-rnclcrc cit nr.r itrc autoccclctrtc pcttalc carc si-[
lhcit incourpatibil cu liurclia pcntrll cale canclicleazir;

e) aclcvcrinll mcclicali cale sd ateste starea cle sdr-rirtate corcsplu-rztitoare cliberatit cu ccl urult (r

luni antcrior deruldrii concursului cle cdtre medicurl cle familic al candidatului sau de caitre

unitSlile sanitare abilitate;
fl ourriculum vitae.

Adeverin{a care atestd starea de sdndtate conline, in clar, numdrul, data, numele
emitentului gi oalitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatalii.

in cazul cazieruluijudiciar, candidatul declarat admis la seleclia dosarelor, care a depus la
inscriere o declaralie pe propria rdspundere cd nu are antecedente penale, are obliga{ia de a

completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tArziu pAnd la data
desfbgurdrii prirnei probe a concursului.
Actele prev[zute la alin. 1 lit. b) - d) vor fi prezentate gi in original in vederea verific5rii
conformitSlii copiilor cu acestea.

in termen de maximurn dou6 zile lucritoare de la data expir[rii termenului de depunere a

dosarelor, comisia de concurs va selecta dosarele de concurs pe baza indeplinirii condi{iilor de
participare.

Rezultatele selectdrii dosarelor de inscriere se afiqeazd de cdtre secretarul comisiei de concurs,
cu menfiunea "admis" sau "respins", insofitd, dupd caz, de motivul respingerii, la sediul Primdriei
oragului Jibou, in termen de o zi lucrdtoare de la expirarea termenului prevdzut pentru afisarea
rezultatelor selecf iei dosarelor.

Dupa afiqarea rezultatelor oblinute la selec{ia dosarelor, candidalii nemultumili pot
depune contesta{ie in termen de cel mult o zi lucrdtoare de la data afigdrii 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 fiecdrui candidat gi cu men(iunea "admis" sau "respins", la sediul
Primdriei oragului Jibou, in termen de o zi lucrdtoare de la finalizarea probei.

DupE afiqarea rezuhatelor obfinute la proba scris6, candidafii nemultumili pot depune
contestatie in termen de cel mult o zi lucritoare de la data afiqdrii rezultatului probei scrise, sub
sancliunea decdderii din acest drept.

Rezultatele probei de interviu se afiqeazd de c6tre secretarul comisiei de concurs, prin
specificarea punctajului final al fiecirui candidat gi cu men(iunea "admis" sau "respins", la sediul
Primariei oraqului Jibou, in termen de o zi lucrbtoare de la finalizarea probei.

Dupd afigarea rezultatelor oblinute la proba de interviu, candidalii nemultumili pot
depune contestalie in termen de cel mult o zi lucrdtoare de la data afiq[rii rezultatului probei de
interviu, sub sancliunea decdderii din acest drept.

Rezultatele finale se afiqeazd la sediul Primdriei oragului Jibou, in termen de maximum o
zi lucrdtoare de la expirarea termenului prevdzut pentru ultima prob[, prin specificarea
punctajului final al fiecdrui candidat qi a menliunii "admis" sau "respins".

Comunicarea rezultatelor la contesta{iile depuse se face prin afiqare la sediul Primdriei
oraEului Jibou din str. I Decembrie 1918, nr. 16, imediat dupd solulionarea contestafiilor.
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