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Primlria oraqului Jibou
organizeazd concurs pentru ocuparea pe perioadd nedeterminatd a postului contractual

vacant de Muncitor calificat, treaptl profesionald I in cadrul Serviciului Public de

Cospod[rie Comunali

Concursul se va organiza la sediul Primdriei oragului Jibou, str. PJa. I

Decembrie 1918, nr. 16, oraqul Jibou, judelul Sdlaj qi va consta din 3 etape succesive

dupd cum urmeazE: selec{ia dosarelor de inscriere, proba scrisi 9i interviul.
Concursul de recrutare va avea loc in data de 12.04.2022, ora l0 - proba scrisa iar

interviul se va sus{ine in data de 14.04.2022.
Condilii specifice qi generale prevdzute in fiqa postului:
Muncitor califlcat treapta profesionala I, Serviciul public de gospoddrie comunald

- Studii medii/ $coala profesionali - Calificare in domeniul construclii civile/industriale;
- vechime/experienld minimum 5 ani

Condiliile generale: prevlzute la Aft. 3 din H.G.nr. 286/201 1;

Condilii necesare ocupdrii postului:
a) are cetdjenia romand, cetAlenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor apa(inind Spaliului Economic European qi domiciliul in Romdnia;

b) cunoagte limba romdn5, scris qi vorbit;
c) are vArsta minimi reglementatd de prevederile legale;
d) are capacitate deplini de exerciliu;
e) are o stare de sdnetate corespunzatoare postului pentru care candideaz[, atestatA pe

baza adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de unit[1ile sanitare

abilitate;
f) indeplineqte condiliile de studii $i, dup6 caz, de vechime sau alte condilii specifice
potrivit cerinlelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatd definitiv pentru s[vdrqirea unei infracJiuni contra umanitdtii,
contra statului ori contra autoriElii, de serviciu sau in legituri cu serviciul, care

impiedicd infEptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruplie sau a unei infrac{iuni
sdv6rgite cu intentrie, care ar face-o incompatibild cu exercitarea funcJiei, cu excep[ia

situaliei in care a intervenit reabilitarea.
Depunerea dosarelor de inscriere se va face in termen de l0 zile lucrdtoare de la

data afigirii anunlului pentru ocuparea postului vacant, respectiv de la data de 18.03.2022

pAnd in data de 01.04.2022, ora 14,00 la sediul Primdriei oraqului Jibou, str. I Decembrie

l9l 8, nr. 16, la registratura instituliei.



Pentru inscrierea la concurs candida(ii vor prezenta un dosar de concurs care va
con!ine urmitoarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs adresati conducAtorului autorita[ii sau instituliei publice
organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atest[ identitatea, potrivit legii,
dupd caz;
c) copiile documentelor care sA ateste nivelul studiilor gi ale altor acte

efectuarea unor specializlri, precum gi copiile documentelor care atestd
cond iliilor specifice;
d) carnetul de muncd sau, dupd caz, adeverin{ele care

meserie qi/sau in specialitatea studiilor, in copie;
atcsti vechinrca in rrunci. in

care atestd
indeplinirea

e) cazierul judiciar sau o declara{ie pe propria rdspundere cd nu are antecedente penale
care s6-l facd incompatibil cu funcJia pentru care candideazi;
f) adeverinld medicali care sd ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberati cu cel
mult 6 luni anterior derulirii concursului de cdtre medicul de familie al carrdidatului sau
de c[tre unitAlile sanitare abilitate;
g) curricu lum vitae.

Adeverinla care atestA starea de sdnltate contine. in clar, numirul, data, numele
emitentului qi calitatca acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul senatalii.

In cazul cazieruluijudiciar, candidatul declarat admis la seleclia dosarelor, care a
depus la inscriere o declaralie pe propria rdspundere ci nu are antecedente penale, are
obligalia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazieruluij udiciar, cei mai tarziu
pAni la data desfEgur[rii primei probe a concursului.
Actele prevdzute la alin. I lit. b) - d) vor fi prezentate 9i in original in vederea verificrrii

confbrmit5tii copiilor cu acestea.
In termen de maximum doui zile Iucretoare de la data expirdrii termenului de

depunere a dosarelor, comisia de concurs va selecta dosarele de concurs pe baza
indeplin irii cond iliilor de parricipare.

Rezultatele selectirii dosarelor de inscriere se afigeazd de cdtre secretarul comisiei de
concurs, cu men{iunea "admis" sau "respins',, inso{itd, dupi caz, de motivul respingerii, la
sediul Primiriei oragului Jibou, in termen de o zi lucrdtoare de la expirarea i".."nului
prev5zut pentru afisarea rezultatelor selecliei dosarelor.

Dupi afigarea rezultatelor oblinute la sereclia dosarelor, candidalii nemurtumili
pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afiqdrii rezultatului
seleciiei dosarelor, sub sancliunea decdderii din acest drept.

Rezultatele probci scrise se afigeazi de cetre sccretarul comisiei de concurs, prin
specificarea punctajului final al fiecdrui candidat qi cu men{iunea.,admis,, sau ,,respins',,

la sediul Primdriei oragului Jibou, in termen de o zi lucritoare de Ia finalizarea probei.
Dupd afiqarea rezultatelor oblinute la proba scrisd, candidalii nemuitumili pot

depune contestalie in termen de cel mult o zi lucrdtoare de la data afiqarii rezultatului
probei scrise, sub sanc!iunea deciderii din acest drept.

Rezultatele probei de interviu se afigeazd de cd.tre secretarul comisiei de concurs,
prin specificarea punctajului final al fiecirui candidat 9i cu menliunea "admis', sau
"respins", la sediul Primiriei oragului Jibou, in termen de o zi lucrdtoare de la finalizarea
probei.



DupI afigarea rezultalelor oblinute la ploba de interviu, candidalii nemultumili
pot depune contestalie in termen de cel mult o zi Iucrdtoare de la data afipdrii rezultatului
probei de interviu, sub sanc(iunea decdderii din acest drept.

Rezultatele finale se afiSeaz-d la sediul Primiriei oragului Jibou, in termen de
maximum o zi lucrdtoare de la expirarea termenului prevdzut pentru ultima probi, prin
specificarea punctajului final al fiecirui candidat 9i a menliunii "admis" sau "respins".

Comunicarea rezullatelor la contestaliile depuse se face prin afigare la sediul
Primdriei oragului Jibou din str. I Decembrie 1918, nr. 16, imediat dupd solulionarea
contesta[iilor.
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completdrile ulterioare;
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gi completirile ulterioare;
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ulterioare, Titlul XI, Capitolul II, Rdspunderea disciplinari;
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