ROMANIA
JUDETUL SIBIU
PRIMARIA COMUNEI MOSNA

ANUNŢ
PRIMĂRIA COMUNEI MosNA organizeazá concuľs pentľu ocupaľea funcţiiloľ

contľactuale vacante din cadrul Apaľatului de Specialitatę al Pľimaľului Comunei Mosna:
Funcţiile contractuale vacante sunt:
1.- un post muncitor calificat(cumul de functii instalator*sofeľ)
2.- doua posturi muncitor necalificat

Dosaľul de înscrieľela concuľs va conţine înmod obligatoriu următoarele documente:

a) ceľeľedę înscrięrela concurs adresată conducătoľului autorităţii sau instituţiei publice
organizatoare;
b) copia actului de identitate sau oľice alt documęnt care atestă identitatea, potľivit legii, după caz;
c) copiile documentelor caľę să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte caľe atestă efectuaľęa unor
specializări' precum şi copiile documentelor caľe atestă îndeplinirea condiçiilor specifice ale postului
solicitate de autoľitatea Sau institu1ia publică;
d) caľnetul de muncă sau, după caz, adevetinţele care atestă vechimea înmuncă, înmeseľie şi/sau
înspecialitatea studiilor, încopie;
e) cazieruljudiciaĺ sau o declaraţie pe propľia ľăspundeľe că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcţia pentľu care caĺdiđeazá;
Í) adeverin1ă medicďă caľe să ateste staĺęa de sănătate corespunzătoaľe eliberată cu cel mult 6 luni
anterioľ derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de cătľe unităçile sanitaľe
abilitate;
g) curriculum vitae;
Adeveľinţa care atestă staľea de sănătate conţine, înclar, numărul, data' numele emitentului şi
calitatea acestuia' înfoľmatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
Încazul documentului pľevăzut la lit. e), candidatul declaľat admis la selecţia dosaľelor, care a
depus la înscľiereo declaraţie pe propria răspundere că nu aľe antecedente penale, aľe obliga1ia de a
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tärziu până la data desňşurării
pľimei pľobe a concursului.
Actele ptevázute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi înoriginal învedeľea veľificării conformităçii
copiilor cu acęstea.
Pentru participaľea la concuľs / examen, la Íiecaľeprobă candidaţii vor pľezenta cartęa de identitate.
Se pot prezenta la următoaľea etapă numai candida1ii declaraţi admişi Ia etapa pľecedentă. Pentru
fiecare probă a concursului punctajul este de 100 prrncte. Sunt declaľaţi admişi la pľoba scrisă şi
interviu candidaţii caľe au obţinut minim 50 puncte la fiecare dintre probe. Comunicarea rezultatelor
la Íiecarę pľobă a concursului se face prin specificaľea punctajului final al fiecăľui candidat şi a
menţiunii ,'admis'' sau,,respins'', prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a instiĘiei, întermen
de maximum o zi lucľătoaľe de Iadatafinalizárii probei'
Rezultatelę ťrnalę se afişează la sediul autoľităţii sau institu1iei publice otganizatoate a concursului,
precum şi pe pagina de intemet a acesteia, după caz,întermende maximum o zi lucrătoaľe de la data
expiľării tęrmenului de soluţionaľe a contestaţiiloľ pentru ultima probă, prin specificaręa punctajului
final al fiecărui candidat şi a menţiunii <admis> sau <respins>.
După afişaľea rezultatelor obţinute la selecţia dosaľelor, pľoba scrisă şi interviu' candidaţii
nemulţumiţi pot depune contestaţie întermen de cel mult o ziluctátoare de la data af,rşăľii ręzultatului
selecţiei dosaľelor, respectiv de la data afişăľii rezultatului probei scrise şi a interviului sub sancţiunea
decăderii din acęst drept.

Punctajul f,rnal se ca|culează' ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se
consideră ,,admis'' la concuľs candidatul calę a obţinut cel mai maľe punctaj dintre candidaţi, cu
condiçia ca acesta să lr ob1inut punctajul minim necesar'
Dosaľele se depun la sediulPľimaľiei comunei Mosna,până la data de 18.10.2018 ora 10.00 la
secľetaľul comunei.Relaţii suplimentare se pot ob1ine de la sediul primariei' la telefon 02691862041
int.11, zilnic intre orele 8-12 .si pe emailpľimaria_mosna@yahoo.com.
Învedeľea paľticipăľii la concuľs candidaţii tľebuie să îndeplinească uľmătoaľele condiţii:

Condiçiile geneľale:
a) are cetăţenia ľomână, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Euľopene sau a statelor
apaľţinând Spaţiului Economic Euľopean şi domiciliul înRomânia;
b) cunoaşte limba română, scris şi voľbit;
c) are vârsta minimă ľeglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exeľci1iu;
e) aľe o Staľe de sănătate coresprrnzătoare postului pentru caľe candideazá, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familię sau de unităçile sanitaĺe abilitatę;
| îndeplineştecondiçiile de studii şi' după caz, de vechime sau alte condiçii specilrce potľivit
ceľin1elor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentľu săvârşirea unei infľacţiuni contľa umanităçii, contľa statului
oľi contra autoľităţii' de serviciu sau înlegătură cu seľviciul, care împiedicăînÍăptuireajustiţiei, de
fals ori a rrnoľ fapte de corupţie sau a unei infľacţiuni săvâľşite cu intenţie, care aľ face-o incompatibilă
cu exeľcitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei încare a inteľvenit reabilitaľea.
Dovada îndepliniriicondi1iei pľevăzute la lit.''g'' se face pebaza declaraţiei pe pľopľie răspundere.
Conditii specifice:
1)-Pentru postul de muncitoľ calificat (cumul de functii instalatoľt sofeľ)
- studi i : medii, sco ala profe sionala de instal atoľ apa,gaz,incalzir e
;
-permis de conducere categ. B,C, E,
-ceľtificat de pregatiľe pľofesionala a conducatorului auto,
-vechime;cel putin 12 ani.
- pentru disponibilitate la pľogľam se solicita domiciliul stabil in Mosna.
2)Pentru postul de muncitor necalificat
-studii :generale sau medii
-vechime -nu se solicita
- pentľu disponibilitate la progľam se solicita domiciliul stabil in Mosna.

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS-

-Codul Muncii
Titlul. Il-Contľactul individual de munca Cap.V;
Titlul III-Timpul de munca si timpul de odihna
Titlul XI: Răspundeľea juľidică
Cap' II: Răspundeľea disciplinară
Cap' III: Răspundeľea patľimonială
Cap. IV: Răspunderea contľavenţională
Cap. V: Răspunderea penală
Concuľsul se va desfăşura la sediul Primăľĺei Comunei Moşna

Pľobele stabilite pentľu concurs :
n Proba scľisă se desňşoară'îndatade26.10.2018, oľa 09
!
Data şi oľa interviului voľ ťr comunicate ulteľior
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