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Primlria comtrnei Sdncel, cu sediul in Sdncel, str. M.Eminescu nr.70,

orgarrizeaz[ in data de 29 itlririe 2021, ora 10,00 concurs pentru ocuparea ,pe perioada

nedetermin atd, a trmdto arel or p o sturi vacante :

- 2 posturi muncitor calificat IV
Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor Hotdrdrii Guvernului

nr.286l20tl pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor
contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu

modificarile si completarile ulterioare,La sediul Prim6riei comunei S6ncel gi va consta

in redactarea unei lucr6ri scrise a unei probe practice qi interviu, dupl urmltorul
calendar:

incepdnd cu ora 10,00 la sediul Primdriei comunei Sdncel.

rezultatelor la proba scrisS.
Participanlii la concurs trebuie sd indeplineascd urm6toarele condilii:

o candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevaztie de art.3

din Hot5rArea Guvernului m.28612011 pentru aprobarea

Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de

ocupare a unui post vacant sau tempotat vacant corespunzator
functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau

trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar platit din fonduri publice;

o Studii profesionale sau liceale cu diploma de absolvire.

Condiliile senerale de p articip are :

Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant persoana care

indeplinegte urmdtoarele condilii:
a) are cetitenia rom6n6, cet[tenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a

statelor aparfindnd Spatiului Economic European qi domiciliul in Rom6nia;
b) cunoaqte limba rom6n6, scris qi vorbit;
c) are vdrsta minim[ reglementatS de prevederile legale;
d) are capacitate deplin6 de exerci{iu;
e) are o stare de sdn6tate corespunzdtoare postului pentru care candideazd, atestatd

pebaza adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitAfle sanitare

abilitate;
f) indeplinegte condiliile de studii gi, dupd caz, de vechime sau alte condi{ii

specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnati definitiv pentru sSvdrqirea unei infractiuni contra

umanitSlii, contra statului ori contra autoritdtii, de serviciu sau in leg6tur6 cu serviciul,

care impiedicd inf[ptuirea justi{iei, de fals ori a unor fapte de coruplie sau a unei

infracliuni sdv6rqite cu intenlie ) care ar face-o incompatibil6 cu exercitarea func{iei,

cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.



- Concursul se va desfdgura in data de 29.06.2021 incephnd cu ora 10.00,
proba scrisd;i proba practicd iar data, ora gi locul organizdrii interviului se va
anunla odatd cu afigarea rezultatelor la proba scrisd,la sediul Primdriei comunei
S6ncel, str. M. Eminescu, w,70 ,judetul Alba.

Dosarele de tnscriere la concurs se pnt depune,pinl in data de 1,8 iunie
2021 inclusiv, ora 16.00 la Registratura generald sau la secretarul comisiei de concurs
d-na Bdrbat Silvia-cu atributii de resurse umane

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sd conlind in mod obligatoriu
documentele prevlzute la art. 6 din H.G nr.286 din 23 martie 20ll pentru
aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzltor funcliilor contractuale qi a
criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plEtit din fonduri publice, dupd cum
utmeazd:

a) cerere de inscriere la concurs adresatd conducdtorului autoritdlii sau
institu{iei publice or ganizato arc ;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atest6 identitatea,
potrivit legii, dupd caz;

c) copiile documentelor care s6 ateste nivelul studiilor qi ale altor acte care
atestd efectuarea unor specializdri, copiile documentelor care atestd indeplinirea
conditiilor specifice;

d) copia carnetului de munc6, conformd cu originalul, sau, dttpd caz, o
adeverinf[ care sd ateste vechimea in munc6, in meserie gi/sau in specialitatea
studiilor;

e) cazierul judiciar sau o declaralie pe propria rdspundere c[ nu are
antecedente penale care s6-l facl incompatibil cu functia pentru carc candideazd;

f) adeverintd medical[ care sI ateste starea de sdndtate corespunzdtoare
eliberatl cu cel mult 6 luni anterior deruldrii concursului de cdtre medicul de familie
al candidatului sau de cdtre unitilile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desftgurarea concursului .

(2) Adeverinla care atestd starea de slndtate conline, in clar, numdrul, data,
numele emitentului gi calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul
sanatatii.

(3) In cazul documentului prevdzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat
admis la selec{ia dosarelor, care adepus la inscriere o declaratie pe propria rdspundere
cd nu are antecedente penale) are obligatia de a completa dosarul de concurs cu
originalul cazierului judiciar, cel mai tdrziu p6nd la data desftgurdrii primei probe a
concursului.

(4) Actele prevdzute la alin. 1 lit. b), c) qi h) vor fi prezentate qi in original
in vederea verificirii conformitilii copiilor cu acestea.

Bibliografia stabilitd, condiliile de participarc la concurs qi actele solicitate la
dosarul de inscriere se afigeazd la sediul Primdriei gi pe site-ul Primdriei comunei
Sdncel.
Relalii suplimentare se pot obtrine lu sediul Primdriei comunei
secretarul comisiei de concurs doamna Bdrbat Silvia Si la nn de

Sdncel , de la
telefon - 0258-

885101 sau 0733026335
Precizdrile privind concursul gi bibliografia

Primdriei S6ncel, str.M.Eminescu, nr.70.

PRI
Frat

se gdsesc afiqate la sediul



Afiqat azi .......................... ora 10 la sediul qi pe site-ul Prim[riei comunei
S Ancel : www.primariasincel.ro

Secretar comisie,
B[rbat Silvia

1.

BIBLIOGRAFIE CONCURS:

Muncitor calificat IV
Legea nr.31912006 a securit[]ii qi sdndt6tii in munca, cu modificdrile
completdrile ulterioare, Cap.III Obligatiile angajatorilor qi cap.IV
Obligatiile lucrdtorilor;
Legea nr.30712006 privind apdrarea impotriva incendiilor, cu modificdrile
completdrile ulterioare;
OUG.nr.57l2}l9-Codul administrativ-Partea VI Titlul III Cap.I,III,IV si V

L.5312003-Codul muncii -Cap.III (art.39 si 40)
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