ROMANIA
JUDETUL SIBIU
PRTMARIA COMUNEI MOSNA

A|{UNŢ
PRIMĂRIA CSMUNEI M6SNA oľganizeazá concuľs pentľu ocuparea funcţiiloľ

Mosna:
contľactuale vacante din cadľulAparatului de Specialitatę a| Pľimaľului Comunei
Funcţiile contľactuale vacante sunt:
l.- un post buldoexcavatoľist;
2.-un post muncitoľ necalificat

Dosaľul de înscľierela concuľs va conţine înmod obligatoľiu uľmătoarele documente:
publice
a) cereľe de înscrierela concurs adľesată conducătorului autorită1ii sau institu1iei
organizatoarc;
potrivit legii, după caz;
Ţ; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă idęntitatea'
unor
.j .opiil. documenteloľ caľe să atestę nivelul studiiloľ şi ale altor acte caľe atestă ęfectuarea
postului
ale
specifice
specializăľi' precum şi copiile documenteloľ caľe atestă îndeplinirea condiçiiloľ
solicitate de autoľitatea Sau institu1ia publică;
înmuncă, înmeserię şi/sau
d) cametul de muncă sau, după caz, adeverinţele carę atestă vechimea
înspecialitatea studiiloľ, încopie;
antecedente penale caľe să-l
e) cazieľul judiciaľ sau o dóclnraţie pe propria ráspundere că nu aľe
facă incompatibil cu Íuncţia pentru care candídeazá;
ęliberată cu cel mult 6 luni
f) adeveľinţă medicală care să ateste staľea de sănătate corespunzătoare
sau de cătľe unitaçile sanitaľe
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului
abilitate;
g) curriculum vitae;
t _ _'-_ jl^-ĺ.-'-.j
numele emitentului ^.
şr
Adeverinţa care atęstă starea de sănătate conţine, înclar, număľul, data,
Sănătăţii.
acestuia, înformatul standaľd stabilit de Ministerul
calitatea
_
a
il.urul oo..r-entu1ui prevăzut la lit. e), candidatul declaľat admis la selecţia dosaľeloľ,caÍľ
penale, are obligaţia de a
depus la înscriereo declaraçie pe propľia răspundere că nu are antecedente
oiigi''utul cazierului judiciar, cel mai târziupână la data desfăşurăľii
completa dosaľul de concurs

".'
primei probe a concursului.
Actele prevăzute la lit. b)-d) vor

fi

prezentate şi înoriginal

învedeľea verificării conformită1ii

inteľviu candida1ii care au obţinut minim 50 punct
punctajului ťrnal al fiecărui candidat şi a
1a f,recare pľobă a concuľsului se face pľin specif,tcaľea
a instituţięi, întęľmęn
menţiunii .admis'' sau ,,respins'', pľin afişare la sediul şi pe pagina de inteľnet
de maximum o zi lucĺătoare de la data f,rnalizării probei'
iei publice organizatoare a concursului,
n de maximum o zi lucrătoaľe de la data
ima pľobă, prin specificarea punctajului
).
pľoba scľisă şi inteľviu' candidaţii
După afişaľ ęa rezu|tatelor obçinute Ia selecţ
'luirătoare
de la data afişăľii ľezultatului
nemul1umiţi pot depune contestaţię întermen de
a interviului sub sancţiunea
selecţiei dosaľeloľ' ľespectiv de la data aÍişării re ltatului pľobei scľise şi
decădeľii din acest dľept.

consideră ,,admis'' la concuľs candidatul caÍe a obţinut cel mai mare punctai dintre candidaţi, cu
condiţia ca acesta să fi obçinut punctajul minim necesaľ.
Dosarele se depun la sediulPrimariei comunei Mosna,până la data de 2Ż.05.2018 ora 10.00 la
secretaľul comunei.Relaţii suplimentare Se pot ob1ine de Ia sediul pľimaľiei, la telefon 0269/862041
int.11, zilnic intrę orele 8-12 'si pe email primaľia_mosna@yahoo.com.
Învedeľea paľticipăľii la concuľs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţĺĺ:
Condiçiile generale:
a) are cetăţenia ľomână, cetăţenie a altor State membľe ale Uniunii Europene Sau a statelor
apaţinând Spa1iului Economic European şi domiciliul înRomânia;
b) cunoaşte limba ľomână, scris şi voľbit;
c) are vârsta minimă reglementată de pľevederile legale;
d) aĺe capacitate deplină de exeľci1iu;
e) aľe o staľe de sănătate coľespunzătoaľe postului pentru care candideazá, atestată pe baza
adeveľin1ei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitaçile sanitare abilitate;
f) îndeplineştecondiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiçii speciĺrce potrivit
cerin1eloľ postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infrac1iuni contra umanită1ii, contľa statului
ori contra autoľităţii, de serviciu sau înlegătuľă cu serviciul, caľe împiedicăînňptuiľeajustiţiei, de
fals ori a unoľ fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvâľşite cu intenţie, caľe ar face-o incompatibilă
cu exercitaľea funcţiei, cu excepţia situa1iei încaľe a intervenit ľeabilitarea.
Dovada îndepliniriicondiçiei pľevăzute la lit.''g'' se face pebaza declaľaţiei pe propľie răspundere.
Conditii specifice:
1)-Pentru postul de muncitor calificat (buldoexcavatorist)
-studii: medii/scoala pľofesionala mecanic combustie inteľnă
- auÍor ĺzatie I S C IR pentľu expl o atare echipamente tehnice'
-atestat pentru meseria de buldoexcavatorist,

-permis de conduceľe categ. Tr,
-vechime;cel putin 12 ani.
- pentľu disponibilitatęlaprogľam se solicita domiciliul stabil in Mosna.
2)Pentľu postul de muncitoľ necalificat
-studii:generale sau medii
-vechime -nu se solicita
- pentru disponibílitate la program 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: Răspunderea juridică
Cap. II: Răspunderea disciplinară
Cap. III : Răspunderea patrimonială
Cap. IV: Răspunderea contľavenţională
Cap. V: Răspundeľea penală
Concuľsul se va desfăşuľa la sediul Pľimăľiei Comunei Moşna
Pľobele stabilite pentľu concurs :
D Proba scľisă se desňşoară îndata de 3 1'05.2018' ora 09
t.--l Data şi ora interviului voľ fi comunicate ulteľior

