C.F. 5999013
Nocrich, nr.274, Tel.0269-582.140; Fax 0269-582.144
ANUNT CONCURS
PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE MUNCITOR NECALIFICAT DIN
CADRUL PRIMARIEI COMUNEI NOCRICH
In baza HG.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor contractuale si a criterilor de
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar , platit din fonduri publice ,
Primaria comunei Nocrich , judetul Sibiu , organizeaza concurs /examen in data de:
- 5 aprilie 2017, ora 10:00 proba scrisa si proba practica
- 7 aprilie 2017 , ora 10:00, interviul
pentru ocuparea unui post contractual de executie vacant pe durata nedeterminata , de
muncitor necalificat.
Pentru participarea la concurs , candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii
generale si conditii specifice :
1. Conditii generale de ocupare a posturilor sunt:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată 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.
2.Concursul va consta in :
2.1. Proba scrisa/ proba practica
a. Data si ora desfasurarii : 5 aprilie 2017 , ora 10:00
b Locul desfasurarii: Sediul Primariei comunei Nocrich, judetul Sibiu
2.2.
Interviu
a. Data si ora desfasurarii : 7 aprilie 2017, ora 10:00 ,
b. Locul desfasurarii : Sediul Primariei comunei Nocrich, judetul Sibiu .

Probele sunt eliminatorii , punctajul minim obtinut la fiecare proba fiind de 50 puncte .
3. Componenta dosarului de concurs :
3.1. Cerere de inscriere la concurs adresata Primarului comunei – conform
modelului pe care il gasiti la secretarul comisiei de concurs
3.2.Declaratie pe proprie raspundere care sa ateste ca nu a fost si nu este urmarit
penal- conform modelului care se gaseste la secretarul comisiei de concurs
3.3. Copie act de identitate sau orice alt document care atesta identitatea,potrivit
legii , dupa caz,
3.4.In cazul in care candidatul si-a schimbat numele , copie dupa certificatul de
casatorie
3.5. Copii dupa documentele care sa ateste nivelul studiilor si a altor acte care
atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care sa ateste indeplinirea conditiilor
specifice pentru fiecare post pentru care candidatul i-si depune dosarul ,
3.6. Copia carnetului de munca, conform cu originalul , sau dupa caz o adeverinta
in original care sa ateste vechimea in munca , in meserie si / sau in specialitatea studiilor si
copie conform cu originalul dupa ultimul contract individual de munca ,
3.7. Cazier judiciar ,
3.8, Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate fizica si psihica ,
corespunzatoare eliberata cu cel mult sase luni anterior delurarii concursului de catre medicul
de familie al candidatului sau de catre unitatiile sanitar abilitate . Aceasta va contine in clar,
numarul , data , numele si prenumele candidatului , numele emitentului si calitatea acestuia ,
in formatul standart stabilit de Ministerul Sanatatii.
4. Bibliografie :
4.1. Legea privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatiile
si institutiile publice nr. 477 /2004, Publicata in M.O., Partea l nr. 1105 din 26.11.2004.
4.2.Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare;
4.3. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006 cu modificările şi
completările ulterioare;
4.4. Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate
publică privind mediul de viaţă al populaţiei.
5. Date de contact .
Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul primariei comunei Nocrich , judetul
Sibiu pana in data de 27.03.2017.
Pentru informatii suplimentare puteti sa ne contactati la telefon 0269/582102.
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