ROMANIA
JUDETUL SIBIU
PRIMARIA COMUNEI MOSI{A

ANU|{Ţ
PRIMĂRIA COMUNEI MosNA oľganlzează, concuľs pentľu ocupaľea funcţĺilor

contľactuale vacante din cadrul Apaľatului de Specialitate al Pľimaľului Comunei Mosna:
Funcţiile contľactuale vacante sunt:
1.- un post un post ľeferent agľicol;
2.- un post refeľent cu evidenta militaľa,aparaľe civila,paza si stingerea incendiiloľ,situatii de

uľgenta;

3. -un post muncitoľ calificat;
4.- un post muncitoľ nęcaliťtcat.
Dosaľul de înscľieľela concurs va conţine

înmod obligatoriu uľmătoarele documente:

a) cereľe dę înscrierela concurs adresată conducătorului autorită1ii sau institu1iei publice

organizatoarc'
b) copia actului de identitate sau oľicę alt document care atestă identitatea, potrivit legli, đupă"caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atęstă efectuaľęa rrnor
specializări' precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului
solicitate de autoritatea Sau instituçia publică;
d) carnetul de mrrncă sau, după caz, adevetinţele caľe atestă vechimea înmrrncă, înmeserie şi/sau
înspecialitatea studiiloľ, încopie;
e) cazieľul judiciaľ sau o declaľaţie pe pľopria răsprrndere că nu are antecedente penale caĺe să-l
facă incompatibil cu funcţia pentru carc canđideazá;
f) adeveľinţă medicală care să ateste staľea de sănătate coľespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni
anterioľ derulării concursului dę cătľe medicul de familie al candidatului sau de către unită1ile sanitare
abilitate;
g) cuniculum vitae;
Adeverinţa care atestă starea de sănătatę conţine' înclaľ, numărul, data, numele emitentului şi
calítatęa acestuia, înformatul standaľd stabilit de Ministerul Sănătăţii.
Încazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul dęclarat admis la selec1ia dosaľelor, care a
depus la înscriereo declaraţie pe propľia ľăspundere că nu are antecedente penale, aľe obligaţia de a
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târzíu până la data desfăşuľării
primei pľobe a concursului.
Actele pľevŁute la lit. b)-d) voľ fi ptezeĺtate şi înoriginal învederea verificării conformită1ii
copiilor cu acęstea.
Pentru paľticiparea la concuľs / examen' la fiecaľę pľobă candidaţii vor prezenta cartea de identitatę.
Se pot ptezeĺta la următoaľea etapá numai candidaţii declaraţi admişi la etapa pľecedentă. Pentru
fiecare probă a concuľSului punctajul ęste de 100 puncte. Sunt declaľaţi admişi la pľoba scrisă şi
interviu candidaçii caľe au obţinut minim 50 puncte la ťrecaľe dintre probe. Comunicaľearezultatelor
la fiecare probă a concursului se face prin specificaľea punctajului final al fiecărui candidat şi a
menţiunii ,,admis'' sau ,,respins''' pľin afişare la sediul şi pe pagina de internet a instituţiei, întermęn
dę maximum o zi lucrătoaľe de la datafinalizárii pľobei.
Rezultatęle finale se afişează la sediul autoľităţii sau instituţiei publice otganizatoate a concursului,
precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz,întermende maximum o zi lucrătoarę de la đata
expiľăľii termenului de soluçionaľe a contestaţiilor pentru ultima probă, pľin specif,rcaręa prrnctajului
f,lnal al fiecăľui candidat şi a menţiunii <admis> sau <respins>>.
După afişaręa rezuItateloľ ob1inute la selecţia dosaľeloľ' proba scľisă şi interviu, caĺldidaţii
nemulçumiţi pot depune contestaţie întermen de cel mult o zilucrátoare de la data afişării rezultatului
selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării ľezultatului probei scrise şi a interviului sub sancţiunea
decăderii din acęst drept.

Punctajul final se calclIeazá ca medie aritmetică a punctajeloľ obţinute la proba scrisă şi interviu. Se
consideră
la concuľs candidatul caÍe a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţi, cu
',admis''
condi1ia ca acesta să fi ob1inut ptrnctajul minim necesaÍ.

Învedeľea participăľii la concurs candidaţii tľebuie să îndeplinească uľmătoaľete condiţii:

Condiliile generale:
a) aľe cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul înRomânia;
b) cunoaşte limba română, scris şi voľbit;
c) are vâľsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) aľe capacitate deplină de exerciţiu;
e) aľe o staľe de sănătate coľespunzătoare postului pentru care candideazá, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineştecondiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
ceľinţelor postului scos la concrrľs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvâľşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului
ori contra autorităţii, de serviciu sau înlegătură cu serviciul, care împiedicăînfăptuirea justiţiei, de
fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infľacţiuni săvârşite cu intenţie, caľe aI face-o incompatibilă
cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei încare a intęrvenit reabilitaľea.
Dovada îndepliniriicondiçiei prevŁute la lit.''g'' se face pebaza declaľaţiei pe proprie ľăspundere.

CONDITII SPECIFICE
1- In cadľul compaľtimentului agľĺcol

-un post referent

-studii: liceu /studii superioaľe de specialitate in agronomie,topometrie.
-cunostiinte de operare pe calculatoľ (Word,Excel )
-vechime;cel putin 2 ani.

Bibliografie:
ordonanţei Guvęrnului nr. 28/2008 privind ľegistrul agľicol
Hotăľâľea Guveľnuluinr.218ĺ2015 privind ľegistľul agľicol pentľu perioada 2015-2019,
Legea nr. 14512014 pentľu stabĺlĺľeaunoľ măsuri de ľeglementaľe a pieţei produseloľ din
sectoľul agľicol
Legea nr. 1712014 pľivĺndunele măsuľi de ľeglementaľe a vânzăľii-cumpăľării teľenuľiloľ
agľicole situate înextľavilan şi de modÍfÎcaľea Legii nr. 268ĺ2001 pľivind privatwarea
societăţiloľ comeľciale ce deţin înadministľaľe teľenuľi pľoprietate publică şi privată a statului
cu destinaţie agľicolă şĺînfiinţaľeaAgenţiei Domeniiloľ Statului
Legea nr.2l5/2001 pľivind admnistratia publica locala, republicata lcU modificarile si
completaľile ulteľioaľe
Legea 18/1991 -legea fondului funcĺar, ľepublicata ,cu modĺfĺcaľilesi completaľile ulteľioaľe
Legea nr. 47712004 privind Codul de conduĺtă a personaluluĺ contractual din autorităţile şi
instituţiĺle publice,ľepublicata, cu modificarĺle si completarile ulteľĺoaľe
2-In cadľul compartimentului de evidenta militaľa,apaľare civĺlarpaza si stingeľea incendiiloľ,situatiĺ de
uľgenta
-un post referent
-studii: licęu cu diploma de absolvire bacalaureat;
-cunostiinte de operaľe pe calculator (Word,Excel)
-peľmis de conducere categ.B;
-certif,rcat si atęstat de paza,ordine,control acces si inteľventie;
-cęrtiťrcat de specializare pentru ocupatia de sef serviciu volrrntar/privat pentru situatii de urgenta otganizat de
C.N.P.P.M.S.U -Ciolpani;
-vechime :cel putin 7 ani1
_pentru disponibilitatelaprogľam se solicita domiciliul in Mosna.

Bibliografie:

Legea nr.

4811

sĺ completaľile
2004 pľivind pľotectia civila, ľepublĺcata'cu modifÎcaľĺle

ulteľioaľe
Legea nr. 307t2006 pľivind apaľaľea ĺmpotľĺvaincendĺiloľ,cu modifÎcaľĺlesi completaľĺle
ulterioaľe
oľdonanţa de uľgenţă nr.21ĺ2004 pľivind Sistemul Naţĺonal de Management al Situaţiiloľ de
Uľgenţă, cu modificaľile si completaľile ulterioare
Hotăľârea nľ. 149112004 pentľu apľobaľea Regulamentului-cadľu pľivind stľuctuľa
oľganizatorică, atľibuţiile, funcţionaľea şi dotaľea comitetelor şi centľeloľ opeľative pentľu
situaţii de urgenţă, cu modificarile si completaľile ulteľĺoare
Legea nr. 477/2004 pľivind Codul de conduita a personalului contľactual din autoľitatĺlesi
instĺtutiĺle publice,ľepublĺcata, cu modificaľĺlesi completaľile ulteľioare
Ordinul MAI nľ. 138/2015 - apľobaľea Noľmeloľ tehnice privĺnd utilĺzaľea,veľificaľea,
ľeîncăľcaľea'ľepaľarea şi scoateľea din uz a stingătoaľeloľ de incendiu
Legea 2t5l2001 pľivind administľatia publica locala, republicata, cu modificaľĺle si
completaľile ulteľioaľe.
-un post muncitoľ calificat
_studii geneľale /medii;

-certificat si atęstat de paza si ordine,control acces si interventie;
-vechime -cel putin 1 an;
-permis de conducere categ.B si D
_pentru disponibilitate la pľogram se solicita domiciliul in Mosna.

BibliograÍie:
Ĺ.g." 2ts/200l privind administľatia publica locala, ľepublicata, cu modĺficaľile si
ulteľioaľe.

completarile

Legea nr. 477t2004 privind Codul de conduită a peľsonalului contľactual din autoľităţile şi
instituţiile publice,ľepublicata, cu modifÎcaľilesi completaľile ulteľĺoaľe
-Codul Muncii
Titlut.Il-Contľactul individual de munca Cap.V;
Tĺttul III-Timpul de munca si timpul de odihna
Titlul XI: Răspunderea juridĺcă
Cap. II: Răspundeľea disciplinaľă
Cap. III: Răspunderea patľimonială
Cap. IV: Răspundeľea contľavenţională
Cap. V: Răspundeľea penală
-un post muncitoľ necalificat
-studii generale sau medii;
-vechime -nu se solicita.
-pentru disponibilit atę Iaprogľam se solicita domiciliul in Mosna.
:

BibliogľaÍie:
-Codul Muncii

Titlul.Il-Contľactul individual de munca Cap.V;
Titlul III-Tĺmpul de munca si timpul de odĺhna
Titlul XI: Răspunderea juľidică
Cap. II: Răspundeľea disciplinaľă
Cap. III: Răspundeľea patľimonială
Cap. IV: Răspundeľea contľavenţională
Cap. V: Răspundeľea penală

Candidaţii trebuie să îndeplineascăcondi1iile generale prevázute de aľt' 3 din H.G nr.286120II
pentru apľobaľea Regulamentului _ cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupaľe a unui
post vacant sau tempoľar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a cľiteriilor de pľomovaľe
îngrade sau trepte profesionalę imediat supeľioaĺe a peľsonalului contractual din sectorul bugetaľ

plătit din fonduri publice, actualizată".
Concuľsul se va desfăşura la sediul Pľimărieĺ Comunei Moşna

Probele stabilĺte pentľu concuľs :
. Proba scrisa se desňşoară îndata dę 23'01 .Ż019, oľa 09
. Data şi oľa interviului voľ fi comunicate ulterior
Dosarele de înscrierela concurs tľebuie să conţină, înmod obligatoriu, documentele pľevŁute dę art. 6, aliĺ
(1) din H.G rľ. 286120ll, actualizată si se vor depune până îndata de 18.0l.20l9.
Detalii pľivind condi1iile specifice şi bibliogrďra de concurs sunt disponibile accesând pagina
www.primariamosna.ro si la sediul din Mosna nľ.76 judetut Sibiu
Rela1ii suplimentaľe se pot ob1ine la sediul Primăľięi Mosna, telefon 0296186Ż041,int.ll(secľetar) si pe e-mail
primaria mosna@yahoo.com

PRIMAR,

Roba Eugen

