
ROMÂNIA

JUDEŢUL COVASNA

PRIMĂRIA COMUNEI VÂRGHIŞ

Nr. 2955 din 02.11.2017 

A N U N Ţ

privind organizarea concursului pentru ocuparea

posturilor vacante de 2 (doi) muncitori calificaţi

Primăria comunei  VÂRGHIŞ organizează, în temeiul  Regulamentului-cadru privind

stabilirea  principiilor  generale  de  ocupare  a  unui  post  vacant  sau  temporar  vacant

corespunzător  funcţiilor  contractuale şi  a  criteriilor  de  promovare  în  grade  sau  trepte

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri

publice  aprobat  prin  Hotărârea  Guvernului  nr.  286/2011,  cu  modificările  şi  completările

ulterioare,  concurs  pentru  ocuparea  a  2  (două)  posturi  de  muncitor  calificat,  funcţie

contractuală  în  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului  comunei  VÂRGHIŞ,  judeţul

Covasna.

Concursul va avea loc în perioada:  24.11.2017 - 29.11.2017, după cum urmează: 

      a)   data limită pentru depunerea dosarelor: 24 noiembrie     2017 orele 09:00.

b) selecţia dosarelor de înscriere: 24 noiembrie 2017, orele 10:00  ;

c) proba scrisă: 27 noiembrie 2017, ora 10:00;

d) interviul: 28 noiembrie 2017, ora 12:00.

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii: 

Condiţii generale  :

 au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

 cunosc limba română, scris şi vorbit;

 au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 au capacitate deplină de exerciţiu;



 au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată

pe baza adeverinţei medicale eliberate de unităţile sanitare abilitate;

 îndeplinesc  condiţiile  de  studii  şi,  după  caz,  de  vechime  sau  alte  condiţii

specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

 nu  au  fost  condamnate  definitiv  pentru  săvârşirea  unei  infracţiuni  contra

umanităţii,  contra statului ori  contra  autorităţii,  de serviciu sau în legătură cu

serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie

sau  a  unei  infracţiuni  săvârşite  cu  intenţie,  care  ar  face-o  incompatibilă  cu

exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

Studii:

Şcoală profesională, atestat de calificare.

Permis conducator auto cat. B pentru unul dintre posturi.

Permis conducător auto cat. B şi C pentru unul dintre posturi.

Dosarul de concurs:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta, până la data de 24 noiembrie 2017

orele 09:00, la primarul comunei VÂRGHIŞ, un dosar care va conţine următoarele documente:

a)  cerere  pentru  participare  la  concurs,  adresată  conducătorului  instituţiei  publice

organizatoare;

b) curriculum vitae – model european;

c) copia cărţii de identitate sau a oricărui alt act care atestă identitatea, potrivit legii, în

termen de valabilitate;

d) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel

mult 3 luni anterior derulării concursului de către unităţile sanitare abilitate, care să conţină,în

clar,  numărul,  data,  numele emitentului  şi  calitatea  acestuia,  în formatul  standard stabilit  de

Ministerul Sănătăţii;

e) cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care

să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f)  adeverinţă  privind  vechimea  sau copie  după carnetul  de muncă din  care să  reiasă

experienţa profesională.

g) copie permis conducere.

În  cazul  în  care  candidatul  depune  o  declaraţie  pe  proprie  răspundere  că  nu  are

antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia

de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data

desfăşurării primei probe a concursului.



CALENDARUL CONCURSULUI:

Nr.

crt.
Activităţi Data Ora

1 Publicarea anunţului 02.11.2017

2
Constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de 

soluţionare a contestaţiilor
02.11.2017

3
Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la Primăria

Vârghiş
24.11.2017 09:00

4 Selecţia dosarelor de către Comisia de concurs 24.11.2017 10:00

5 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 24.11.2017 12:00

6
Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei 

dosarelor
24.11.2017 13:00

7 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 24.11.2017 14:00

8 Susţinerea probei scrise 27.11.2017 10:00

9 Afişarea rezultatelor la proba scrisă 27.11.2017 14:00

10 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 27.11.2017 15:00

11 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 27.11.2017 16:00

12 Susţinerea interviului 28.11.2017 10:00

13 Afişarea rezultatelor după susţinerea interviului 28.11.2017 14:00

14 Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 28.11.2017 15:00

15 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 28.11.2017 16:00

16 Afişarea rezultatului final al concursului 28.11.2017 16:00

17 Numirea pe post 29.11.2017

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS:



-  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  şi

completările ulterioare; 

-  Legea  nr.  477/2004  privind  Codul  de  conduită  a  personalului  contractual  din

autorităţile şi instituţiile publice 

- Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările

ulterioare;

-  Hotărârea  Guvernului  nr.  1425/2006  pentru  aplicarea  Normelor  metodologice  de

aplicare a prevederilor Legii  securităţii  şi sănătăţii  în muncă,  cu modificările şi completările

ulterioare;

-  Ordonanţa  Guvernului  nr.  2/2001  privind  regimul  juridic  al  contravenţiilor,  cu

modificările şi completările ulterioare;

           PRIMAR

SÜTŐ LEVENTE LEHEL
                                                        

                                                                        Contrasemnează
                                                                 SECRETAR

                                                                    (Post vacant)


