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Serviciul Salubrizare Jibou
Nr.2776 din 06.03.2023

ANUNT

Serviciul Salubrizare Jibou
org izeazd concurs pentru ocuparea pe perioadd nedeterminatd a postului contractual
vacant de muncitor calificat, durata timpului de lucru de 8 orelzi in cadrul Serviciului

public de Salubrizare

Concursul se va organiza la sediul Primdriei oragului Jibou, str. P-{a. 1

Decembrie 1918, nr. 16, oraqul Jibou, judelul Sdlaj qi va consta din 3 etape succesive
dupi cum urmeaz6: seleclia dosarelor de inscriere, proba scrisd qi interviul.

Concursul pentru ocuparea postului vacant va avea loc dupd cum urmeazS:
- proba scrisd in data de 28.03.2023, ora 10.00 la sediul instituliei
- proba interviu se susline in data de 31.03.2023 ora 10,00 la sediul instituliei

Cerinle specifice prevdzute in fiqa postului:
- nivelul studiilor - Studii gimnaziale, calificare in constructii;
- vechime in munca : minim 3 ani.
Condiliile generale: prevdzute la Ar.t. 15 din H.G.nr. 133612022;
Condilii necesare ocupdrii postului:
a) are cetdlenia romAnd sau cetf,tenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui
stat parte la Acordul privind Spaliul Economic European sau cetdlenia Confederaliei
Elveliene;
b) cunoagte limba romAnd, scris gi vorbit;
c) are capacitate de muncd in conformitate cu prevederile Legii nr. 5312003 - Codul
muncii, republicatd, cu modificirile qi completarile ulterioare;
d) are o stare de sdndtate corespunzdtoare postului pentru care candideazd, atestata pe
baza adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitdlile sanitare
abilitate;
e) indeplinegte condiliile de studii, de vechime in specialitate qi, dup6 caz, alte condilii
specifice potrivit cerinlelor postului scos la concurs;
1) nu a fost condamnatd definitiv pentru sdvArqirea unei infiacliuni contra securitAlii
nalionale, contra autoritdtrii, contra umanitSlii, infracliuni de coruplie sau de serviciu,
infracliuni de fals ori contra infEptuirii justiliei, infracliuni sAvar$ite cu intentie care ar
face o persoand candidatd la post incompatibild cu exercitarea funcliei contractuale
pentru care candidazd, cu excepJia situaliei in care a intervenit reabilitarea;
g) nu executi o pedeapsd complementard prin care i-a fost interzisd exercitarea dreptului
de a ocupa funclia, de a exercita profesia ori de a desftqura activitatea de care s-a folosit
pentru sdvdrgirea infracliunii sau fali de aceasta nu s-a luat mdsura de siguranld a
interzicerii ocupdrii unei functii sau exercitdrii unei profesii;



h) nu a comis infracliunile prevAzute la art. I alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind
Registrul nalional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracliuni sexuale,
de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum qi pentru completarea Legii
nr. 7 612008 privind organizarea qi funclionarea Sistemului Nalional de Date Genetice
Judiciare, cu modificdrile qi complet[rile ulterioare, pentru domeniile prevdzute la art. 35
alin. (1) lit. h).

In vederea parlicipdrii la concurs, candidalii depun dosarul de concurs in termen
de l0 zile lucrdtoare de la data afiqlrii anunlului pentru ocuparea postului vacant,
respectiv pana la data d,e 20.03.2023, ora 15,00 la sediul Primdriei oraqului Jibou, str. I
Decembrie 1918, nr. 16, la compartimentul Organizare, salarizare, resurse umane.

Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar care va conJine
urmdtoarele documente:
a) formular de inscriere la concurs, conform modelului prev[zut la anexa nr.2 din H.G.
nr. 1336/2022;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestd identitatea, potrivit legii,
aflate in termen de valabilitate;
c) copia certificatului de cdsdtorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea
de nume. dupi caz;
d) copiile documentelor care atestd nivelul studiilor gi ale altor acte care atesti efectuarea
unor specializ[ri, precum gi copiile documentelor care atestd indeplinirea condi{iilor
specifice ale postului;
e) copia carnetului de muncd, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucratd,
care sA ateste vechimea in muncd qi in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea
postului;
t) cerlificat de cazierjudiciar sau, dupd caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinld medicald care sd ateste starea de sAndtate corespunzdtoare, eliberatd de c[tre
medicul de familie al candidatului sau de cdtre unitAlile sanitare abilitate cu cel mult 6
luni anterior derul5rii concursului;
g) cuniculum vitae, model comun european.

Adeverinla care atestd starea de sdndtate contrine, in clar, numlrul, data, numele
emitentului qi calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al ministrului
sdnAtSlii.

In cazul cazierului judiciar, candidatul declarat admis la seleclia dosarelor, care a
depus la inscriere o declara{ie pe propria rispundere cd nu are antecedente penale, are
obligaiia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tArziu
pdn[ la data desftqurdrii primei probe a concursului.
Actele prevdzute [a alin. 1 lit. b) - e) vor fi prezentate qi in original in vederea verificErii
confomitdtrii copiilor cu acestea.

Persoanele cu dizabilitdli au dreptul de a participa la concursurile de angaj are
pentru ocuparea funcliilor contractuale pentru care indeplinesc condiliile generale qi
specifice de parlicipare stabilite.

In temen de maximum doud zile lucrltoare de la data expirhrii termenului de
depunere a dosarelor, comisia de concurs va selecta dosarele de concurs pe baza
indepliniri i condili i lor de participare.

Rezultatele selectdrii dosarelor de concurs se afigeazd de cdtre secretarul comisiei de
concurs, cu menliunea "admis" sau "respins", insolitS, dupi caz, de motivul respingerii, la



sediul Prim6riei oragului Jibou, precum qi pe pagina de intemet, in termen de o zi
lucrdtoare de la expirarea termenului prevdzut pentru afiEarea rezultatelor selectiei
dosarelor.

Dupd afigarea rezultatelor oblinute la selectia dosarelor, candidalii nemultumili
pot depune contestalie in termen de cel mult o zi lucr[toare de la data afiqirii rezultatului
selecliei dosarelor, sub sanctiunea decdderii din acest drept.

Rezultatele probei scrise se afigeazd de citre secretarul comisiei de concurs, prin
specificarca punctajului final a1 fiecdrui candidat qi cu urenJiunea "admis" sau "respins",
Ia sediul Primlriei oraqului Jibou qi pe pagina de internet, in termen de o zi lucrdtoare de
la finalizarea probei.

Dupd afiqarea rezultatelor oblinute la proba scrisi, candidajii nemultumili pot
depune contestaJie in termen de cel mult o zi lucritoare de [a data afigdrii rezultatului
probei scrise, sub sancliunea decdderii din acest drept.

Rezultatele probei de interviu se afiqeazd de cdtre secretarul comisiei de concurs,
prin specificarea punctajului final al fiecdrui candidat gi cu men{iunea "admis" sau
"respins", la sediul Primiriei oraqului Jibou qi pe pagina de internet, in termen de o zi
lucrdtoare de la finalizarea probei.

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

Rezultatele fina1e se afiqeazi la sediul Primdriei oragului Jibou qi pe pagina de
internet, in termen de maximum o zi lucritoare de la expirarea termenului prev5zut
pentru ultima probd, prin specificarea punctajului final al fieclrui candidat qi a menliunii
"admis" sau "respins".

Comunicarea rezultatelor la contestaJiile depuse se face prin afigare la sediul
Primdriei oragului Jibou din str. 1 Decembrie 1918. nr. 16 qi pe pagina de internet,
imediat dupd solulionarea contesta{iilor.

Bibliografia:
- Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare;
- Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr.10112006, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare;
-. Legea nr.319/2006 a securitalii qi s5nAtalii in muncd, cu modificdrile Ei completdrile
ulterioare;
Tematica:

- Capitolul IV Obligatiile lucratorilor din Legea nr.31912006 Sanatatea si
securitatea in munca;

- Capitolul IV Operatori si utilizatori din Legea serviciului de salubrizare a
localitatilor nr. 1 01 12006;

- Capitolul IV Operatori si utilizatori din Legea serviciilor comunitare de utilitati
publice nr.51/2006.


