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Anunt privind organizare concurs, ocupare pe perioadi nedeterminati a funcliei
contractuale, de execufie, vacante de muncitor necalificat

Primlria Comunei Gura Viii, fudelul Bac5u organizeazl concurs de recrutare pentru

ocuparea pe perioadd nedeterminati a funcliei contractuale, de execufie, vacante de

muncitor necalificat- 1 post , in cadrul Compartimentului Deservire si Servicii din aparatul
de specialitate al Primarului comunei Gura Vaii.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidalii trebuie sd

indeplineasci urmitoarele condilii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru

aprobat prin HotdrArea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011,, cu modificlrile Si

completdrile ulterioare:

o a) are cetdfenia romAni, cetilenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a

statelor aparlinAnd Spaliului Economic European gi domiciliul in RomAnia;

o bJ cunoagte limba romAni, scris gi vorbi!

o c) are vArsta minimi reglementatd de prevederile legale;

o d) are capacitate deplini de exercifiu;

o e) are o stare de sinitate corespunzitoare postului pentru care candideazd,

atestati pebaza adeverinfei medicale eliberate de medicul de familie sau de

unitdlile sanitare abilitate;

o f) indeplinegte condiliile de studii gi, dupi caz, de vechime sau alte condigii specifice

potrivit cerinlelor postului scos la concurs;

o g) nu a fost condamnati definitiv pentru sivArgirea unei infracliuni contra

umanitilii, contra statului ori contra autoritilii, de serviciu sau in legituri cu



serviciul, care impiedicd infdptuirea justifiei, de fals ori a unor fapte de coruplie sau

a unei infracliuni sivArgite cu intenlie, care ar face-o incompatibili cu exercitarea

funcliei, cu excep!ia situaliei in care a intervenit reabilitarea.

Condiliile specifice necesare in vederea participirii la concurs gi a ocupdrii funcliei
contractuale sunt:

o studii generale I cu sau fara diploma);

o vechime - minimum 6luni;

o disponibilitate pentru lucrul in teren;

o apt pentru efort fizic.

Concursul se va organiza conform calendarului urmltor:

fiselectia dosarelor de inscriere-in termen de maximum 2 (doud) zile lucrdtoare de la

data expirdrii termenului de depunere a dosarelor

o 09 iunie 2021, ora 10.00: proba scrisd;

o L1 iunie 2021, ora L0.00: proba interviu.

Dosarele de inscriere se depun la sediul instituliei in termen de 10 zile de la publicarea

anunlului. Conform art. 19 alin.[1) al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzltor funcgiilor

contractuale gi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat

superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice,

pentru inscrierea la concurs candidalii vor prezenta un dosar de concurs care va contine

urmitoarele documente:

1. cererea de inscriere la concurs adresatd conducdtorului autoritdtii sau institutiei

publice organizatoare;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesti identitatea, potrivit

Iegii, dupi caz;

3. copiile documentelor care se ateste nivelul studiilor;

4. carnetul de munci sau, dupi caz, adeverinlele care atesti vechimea in muncd, in

meserie ;i/sau in specialitatea studiilor, in copie;



5. cazierul judiciar sau o declarafie pe propria rispundere ci nu are antecedente

penale care si-l faci incompatibil cu funclia pentru care candideazi;
6. adeverinli medical5 care si ateste starea de sinitate corespunzdtoare eliberatd cu

cel mult 6 luni anterior deruldrii concursului de citre medicul de familie al

candidatului sau de citre unitilile sanitare abilitate;

7. curriculum vitae.

Adeverinla care atestl starea de sinitate conline, in clar, numdrul, data, numele

emitentului gi calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sdndtltii.

in cazul in care candidatul depune o declaralie pe proprie rdspundere ci nu are

antecedente penale, in cazul in care este declarat admis la seleclia dosarelor, acesta are

obligalia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tArziu
pAnI la data desfdguririi primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii gi carnetul de muncd sau, dupl
caz, adeverinlele care atestd vechimea vor fi prezentate gi in original in vederea verificirii
conformitdlii copiilor cu acestea.

Detalii privind condiliile specifice gi bibliografia de concurs sunt disponibile

accesAnd pagina oficialir. Relalii suplimentare se oblin la sediul Primiriei comunei Gura

Viii, satul Gura Vdii nr. 2, Judelul Bacdu, telefon 0371,/407.500, fax 0372/002.1,L2.
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