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AN VNr ORSAN IZARE CONCURS

ln conformitate cu prevederile HGR nr.286l2OL1. pentru aprobarea

Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant

corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte

profesionale imdediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar;

pRIMARIA COMUNEI SAULtA, judetul Mures, organizeaza concurs/examen

proba scrisa in data de 16 aprilie 20L8, ora L0,00 si interviul in data de L9 aprilie 2018,

ora L0,00, la sediu, pentru ocuparea unui post contractual pe perioada nedeterminata de

muncitor calificat (buldoexcavatorist).

Pentru participarea la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca

urmatoarele conditii generale si specifice:

Conditiigenerale de ocupare a postului:

a) are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania

b) cunostinte de limba romana, scris si vorbit

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale

d) are capacitate deplina de exercitiu

e) are starea de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata in baza

adeverintei medicale, eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate

f) indeplineste conditiile de studii, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor

postului scos la concurs
g) nu a fost condamnat sau condamnat definitiv pentru savirsirea unei infractiuni contra

umanitatii, contra statului ori a autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciu, care

impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni

savirsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei

in care a intervenit reabilitarea

Conditii specifice de ocupare a postului:

a) absolvent de scoala profesionala/ liceu (cu diploma de bacalaureat)

b) constituie avantaj scoala pentru mecanici masini si utilaje- pentru buldoexcavatorist

c) poseda permis de conducere categoria B

d) abilitate pentru conducerea unui buldoexcavator

e) apt medical si psihologic



Concursulva consta in:
-Termenul limita de depunere a dosarelor- lL aprilie ?0t8, orele L2,00

-selectia dosarelor- 13 aprilie 20L8, orele 12,00

-Proba scrisa- 16 aprilie, orele L0,00
-Proba interviu- L9 aprilie, orele 10,00

Locul desfasurarii: Sediul Primariei Saulia. Probele sunt eliminatorii, punctajul minim ce

trebuie obtinut la fiecare proba fiind de 50 puncte.

Bibliografie:
-Legea nr.2t5/2Q01 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare
-Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si

institutiile publice
-Legea nr.3L9/2005 privind sanatatea si securitatea in munca, actualizata

-Legea nr.53/2003 privind codul Muncii, cu modificarile ulterioare

-HGR nr,131L/1OOO pentru aprobarea regulamentului de aplicare a OUG nr.t95/2002
privind circulatia pe drumurile publice

Continutul dosarului de concurs:
-cerere de inscriere la concurs adresata primarului comunei

-copie act de identitate si acte de stare civila

-copii documente care sa ateste nivelul studiilor absolvite si a altor acte care atesta

efectuarea unor calificari profesionale, copii ale documentelor care sa ateste indeplinirea

conditiilor specifice susmentionate
-cazier judiciar
-adverinta medicala care sa ateste starea de sanatate fizica sau psihica corespunzatoare,

eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al

candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate

-curiculum vitae
-alte documente relevante pentru desfasurarea concursului, daca este cazul

Dosarele de concurs se vor depune la secretarul comunei saulia.

pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la telefoanele 0265435L12 si

0729057942.


