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Nr. de înregistrare 465 din 07.03.2017

A N U N Ț
Cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011,
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcŃiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulteriaore, Primăria Comunei Șincai
organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi, personal
contractual, vacante, posturi care fac parte din aparatul de
specialitate al Primarului Comunei Șincai:
-1
post-Şofer
grad
profesional
I,
normă
întreagă,
perioadă
nedeterminată;
-1 post-Muncitor necalificat, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
I.

Condițiile ocupării posturilor sunt:

1. Condiții generale:
Pentru postul de Şofer

Pentru postul de Muncitor
necalificat

a) candidatul are cetățenia română,
cetăŃenie a altor state membre ale
Uniunii Europene sau a statelor
aparŃinând
SpaŃiului
Economic
European şi domiciliul în România;
b) candidatul cunoaște limba română,
scris şi vorbit;
c) candidatul are vârsta minimă
reglementată de prevederile legale;
d) candidatul are capacitate deplină
de exercițiu;
e) candidatul are o stare de sănătate
corespunzătoare postului pentru care
candidează;
f) candidatul nu a fost condamnată
definitiv pentru săvârşirea unei
infracŃiuni
contra
umanităŃii,
contra
statului
ori
contra
autorităŃii, de serviciu sau în
legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiŃiei, de fals ori a
unor fapte de corupŃie sau a unei
infracŃiuni săvârşite cu intenŃie,

a) candidatul are cetățenia română,
cetăŃenie a altor state membre ale
Uniunii Europene sau a statelor
aparŃinând
SpaŃiului
Economic
European şi domiciliul în România;
b) candidatul cunoaște limba română,
scris şi vorbit;
c) candidatul are vârsta minimă
reglementată de prevederile legale;
d) candidatul are capacitate deplină
de exercițiu;
e) candidatul are o stare de sănătate
corespunzătoare postului pentru care
candidează;
f) candidatul nu a fost condamnată
definitiv pentru săvârşirea unei
infracŃiuni
contra
umanităŃii,
contra
statului
ori
contra
autorităŃii, de serviciu sau în
legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiŃiei, de fals ori a
unor fapte de corupŃie sau a unei
infracŃiuni săvârşite cu intenŃie,
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care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcŃiei, cu excepŃia
situaŃiei
în
care
a
intervenit
reabilitarea.

care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcŃiei, cu excepŃia
situaŃiei
în
care
a
intervenit
reabilitarea.

2. Condiții specifice:
Pentru postul de Muncitor
necalificat
a) candidatul are minim 8 clase a) candidatul are minim 4 clase
(studii gimnaziale);
(studii elementare);
b) posesor al unui permis de b) minim 1 an vechime în muncă.
conducere valabil, categoria B, cu
o vechime de minim 2 ani;
c) calificare profesională de
mașinist
la
mașini
pentru
terasamente;
d) minim 15 ani vechime în muncă.
Pentru postul de Şofer

II.

Documentele
solicitate
candidaŃilor
dosarului de concurs sunt:

pentru

întocmirea

a) cerere de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă
identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale
altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile
documentelor care atestă îndeplinirea condiŃiilor specifice ale
postului solicitate (pt.postul de şofer se va prezenta Certificat de
calificare profesională-Mașinist la mașini pentru terasamente,
eliberat de intituŃii acreditate);
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinŃele care atestă vechimea
în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraŃie pe propria răspundere că nu
are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcŃia pentru
care candidează;
f) adeverinŃă medicală care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării
concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) curriculum vitae;
h) pentru postul de muncitor necalificat candidaŃii vor depune şi
cel puŃin 3 recomandări.
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis
la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declaraŃie pe
propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaŃia de a
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai
târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în
vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
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III. Locul de depunere a dosarului de concurs şi datele de contact
a) Dosarul de concurs se depune la sediul Primăriei Comunei Șincai
din localitatea Șincai, nr.156, județul Mureș;
b) Date de contact: Primăria Comunei Șincai, adresă: localitatea
Șincai,
nr.156,
județul
Mureș,
telefon-fax:0265427201,
email:
sincai@cjmures.ro.
IV.

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării
acestora

a) Concursul constă în:
Pentru postul de Muncitor
necalificat
- selecŃia dosarelor de înscriere; - selecŃia dosarelor de înscriere;
- probă scrisă;
- probă practică;
- interviul.
- interviul.
Pentru postul de Şofer

b) Probele scrise și practice precum și interviul se vor desfășura
la sediul Primăriei Comunei Șincai astfel:
Pentru postul de Muncitor
Pentru postul de Şofer
necalificat
-proba
scrisă
în
data
de -proba
practică
în
data
de
31.03.2017 ora 900;
31.03.2017 ora 1200;
-interviul în data de 05.04.2017 -interviul în data de 05.04.2017
ora 0900.
ora 0900.
V.

Bibliografie:
Pentru postul de Şofer

a)
Ordonanța
de
urgență
a
Guvernului
nr.195/2002
privind
circulația pe drumurile publice,
republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
b)
Hotărârea
Guvernului
nr.1391/2006
pentru
aprobarea
Regulamentului
de
aplicare
a
Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 195/2002 privind circulația pe
drumurile publice cu modificările
și completările ulterioare;
c) Legea administrației publice
locale nr.215/2001 , republicată,
cu modificările și completările
ulterioare.

Pentru postul de Muncitor
necalificat
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VI.

Calendarul de desfășurare a concursului

Pentru postul de Muncitor
necalificat
Calendarul de desfășurare a concursului: 31.03.2017-05.04.2017
Data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
24.03.2017 ora 0900.
Datele de desfăşurare a probelor Datele de desfăşurare a probelor
de concurs: probă scrisă în data de concurs: probă practică în data
de 31.03.2017 ora 0900, interviul de 31.03.2017 ora 1200, interviul
în data de 05.04.2017 ora 900
în data de 05.04.2017 ora 900
Termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă:
Pentru postul de Muncitor
Pentru postul de Şofer
necalificat
- rezultatul selecției dosarelor de înscriere: 27.03.2017 ora 1100.
- rezultatul probei scrise și probei practice: 03.04.2017 ora 0900.
- rezultatul probei interviu: 05.04.2017 ora 1500.
Termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele
contestaŃiilor:
Pentru postul de Muncitor
Pentru postul de Şofer
necalificat
- contestațiile cu privire la rezultatul selecției dosarelor de
înscriere se pot depune până la data de 28.03.2017 ora 0900, rezultatul
contestațiilor urmând să fie afișat până la data de 29.03.2017 ora
1000.
- contestațiile cu privire la rezultatul probei scrise și probei
practice se pot depune până la data de 04.04.2017 ora 0800, rezultatul
contestațiilor urmând să fie afișat până la data de 04.04.2017 ora
1500.
- contestațiile cu privire la rezultatul probei interviu se pot depune
până la data de 06.04.2017 ora 1000, rezultatul contestațiilor urmând
să fie afișat până la data de 07.04.2017 ora 0900.
Termenul în care se afişează rezultatele finale 07.04.2017 ora 1500.
Pentru postul de Şofer

Primar,
Grigore HUZA

Secretar,
Ludovica Emilia SUCIU

