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ANUNT

Primlria oragului J ibou
organizeazd, concurs pentru ocuparea pe perioadi nedeterminatd a postului contractual
vacant de Arhivar I in cadrul compaftimentului Administra]ie publicd local6, rela{ii cu

publicul, autorizare transpoft public local si Arhivd

Concursul se va organiza la sediul Primdriei oragului Jibou, str. P-[a. I

Decembrie 1918, nr. 16, oraqul Jibou, judelul Silaj qi va consta din 3 etape succesive
dupl oum urmeaz[: seleclia dosarelor de inscriere, proba scrisd qi interviul.

Concursul de recrutare va avea loc, dupd cum urmeaz6:
Proba scrisd in data de 07.09.2022, ora 10.00, la sediul instituliei
Proba interviu in data de 09.09.2022 ora 13,00 la sediul institutiei
Condilii specifice qi generale prevdzute in figa postului:
Arhivar - nivelul studiilor - medii liceale absolvite cu diplomd de bacalaureat
- vechime in munci - minumum I an

- curs de calificare in specializarea arhivar
Condiliile generale: prevAzute la Art. 3 din H.G.nr. 286/201 l;
Condilii necesare ocupirii postului:
a) are cetd{enia romand, cetelenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparlinAnd Spaliului Economic European qi domiciliul in Rom6nia;
b) cunoagte limba romdnd, scris 9i vorbit;
c) are vdrsta minimi reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplini de exerciliu;
e) are o stare de senetate corespunzrtoare postului pentru care candideazi, atestatd pe

baza adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitdlile sanitare
abilitate;
l) indeplinegte condiliile de studii 9i, dup[ caz, de vechime sau alte condilii specifice
potrivit cerinielor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatd definitiv pentru savarsirea unei inflracliuni contra umanitetii,
contra statului ori contra autoritalii, de serviciu sau in legdturd cu serviciul, care

impiedicd infdptuirea justiliei, de fals ori a unor fapte de coruplie sau a unei infracliuni
sivdrgite cu intenlie, care ar face-o incompatibili cu exercitarea funcliei, cu exceplia
situaliei in care a intervenit reabilitarea.

Depunerea dosarelor de inscriere se va face in termen de 10 zile lucr6toare de la
data afig[rii anun[ului pentru ocuparea posturilor vacante, respectiv de la data de
12.08.2022 p6n[in data de 26.08.2022, ora 14,00 la sediul Primdriei oraqului Jibou, str. I
Decembrie l9l 8, nr. 16, la registratura instituliei.



Pentru inscrierea Ia concurs candidalii vor prezenta un dosar de concurs care va
contine urmAtoarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs adresatd conducdtorului autoritdlii sau instituliei publice
organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii,
dupd caz;
c) copiile documentelor care sA ateste nivelul studiilor gi ale altor acte care atesta

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

meserie qi/sau in specialitatea studiilor, in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaralie pe propria rdspundere cd nu are antecedente penale
care si-l facd incompatibil cu funclia pentru care candideazi;
f) adeverinli medicald care sa ateste starea de senAtate corespunzetoare eliberati cu cel
mult 6 luni anterior derulirii concursului de cdtre medicul de lamilie al candidatului sau
de citre unitd{ile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

Adeverinla care atestd starea de sanetate contine, in clar, numirul, data, numele
emitentului gi calitatea acestuia, in fbrmatul standard stabilit de Ministerul Sdndtdlii.

ln cazul cazierului judiciar, candidatul declarat admis la seleclia dosarelor, care a
depus la inscriere o declaralie pe propria rdspundere cA nu are antecedente penale, are
obligalia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului j udiciar, cel mai tArziu
pAn[ la data deslEgurdrii primei probe a concursului.
Actele prevdzute la alin. I lit. b) - d) vor fi prezentate qi in original in vederea verificdrii

conformitili i copiilor cu acestea.
ln termen de maximum doud zile lucr[toare de la data expirdrii termenului de

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

Rezultatele selecterii dosarelor de inscriere se afigeazd de cdtre secretarul comisiei de
concurs, cu menfiunea "admis" sau "respins", inso[itA, dupd caz, de motivul respingerii, la
sediul Primdriei oragului Jibou, in termen de o zi lucrdtoare de la expirarea termenului
prevezut pentru afisarea rezultatelor selecliei dosarelor.

Dupd afiqarea rezultatelor oblinute la selectia dosarelor, candidaiii nemultumili
pot depune contestatrie in termen de cel mult o zi lucrdtoare de la data afigdrii rezultatului
selecliei dosarelor, sub sancliunea deciderii din acest drept.

Rezultatele probei scrise se afigeazd de citre secretarul comisiei de concurs, prin
specificarea punctajului final al fiecdrui candidat gi cu menliunea "admis" sau "respins,',
la sediul Primdriei oragului Jibou, in termen de o zi lucrAtoare de la finalizarea probei.

Dupd afigarea rezultatelor oblinute la proba scrisi, candidalii nemultumili pot
depune contestalie in termen de cel mult o zi lucr[toare de la data afiqdrii rezultatului
probei scrise, sub sanctriunea decdderii din acest drept.

Rezultatele probei de interviu se afigeazd de cdtre secretarul comisiei de concurs,
prin specificarea punctajului final al fiecirui candidat gi cu menJiunea "admis" sau
"respins", la sediul Primiriei oraqului Jibou, in termen de o zi lucrdtoare de la finalizarea
probei.



Dupi afiqarea rezultatelor oblinute la proba de interviu, candidaJii nemultumili
pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucrdtoare de la data afiqirii rezultatului
probei de interviu, sub sancliunea decAderii din acest drept.

Rezultatele finale se afiqeazi la sediul Primiriei oragului Jibou, in termen de
maximum o zi lucrdtoare de la expirarea termenului prevazut pentru ultima probi, prin
specificarea punctajului final al fiecirui candidat qi a men[iunii "admis" sau "respins".

Comunicarea rezultatelor la contestaliile depuse se f'ace prin afigare la sediul
Primiriei oraqului Jibou din str. I Decembrie 1918, nr. 16, imediat dupd solulionarea
contestaliilor.
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