ANUNT
Primaria comunei Sirna organizeaza in conformitate cu prevederile Hotararii
Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului -cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzitor functiilor contractuale
si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, concurs pentru
ocuparea postului vacant de muncitor calificat I în cadrul Compartimentului
gospodarire, intretinere, reparatii, deservire.
Probele stabilite pentru concurs sunt:
- proba scrisa,
- interviul.
Conditiile de desfasurare a concursului:
Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 10 de zile de la data
publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III a, respectiv pana la
data de 10.06.2015, ora 16.00, la sediul Primariei comunei Sirna, sat Tariceni., nr. 165A,
judetul Prahova.
Proba scrisa va fi sustinuta in data de 18 iunie 2015, ora 1000, iar interviul în data de
19 iunie 2015, ora 10.00, la sediul Primariei comunei Sirna, judetul Prahova.
Conditii de participare la concurs:
Conditii generale:
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 3 din
Hotararea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului -cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzitor 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, respectiv:
- are cetatenia romana, cetatenie a altor state member ale Uniunii Europene sau a
statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
- cunoaste limba romana, scris si vorbit;
- are varsta minima reglementata de prevederile legale;
- are capacitate deplina de exercitiu;
- are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata
pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile
sanitare abilitate;
- indeplineste conditiile de studii, si dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice
potrivit cerintelor postului scos la concurs;
- nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra
statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care
impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu
intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice;
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Conditii specifice:
- Pentru postul de muncitor calificat I in cadrul Compartimentului gospodarire,
intretinere, reparatii, deservire:
- absolvent de minim studii gimnaziale;
- calificare in unul din urmatoarele domenii - fierar betonist, sudor, lacatus
mecanic.
- experienta in domeniul calificarii – 7 ani;
- permis de conducere categoria B+C si certificat pentru transport rutier cu
vehicule avand mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite pentru masini;
Bibliografie pentru postul de muncitor calificat I Compartimentului gospodarire,
intretinere, reparatii, deservire.
1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare,
2. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din
autoritatile si institutiile publice;
3. Legea nr.53/12003 privind Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G
nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile
ulterioare.
5. Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificarile ulterioare.
Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele
prevazute la art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 286/2011, respectiv:
-cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice
organizatoare;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii,
dupa caz;
- copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta
efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea
conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
- copia carnetului de munca, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in
munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
- cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale
care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
- adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel
mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau
de catre unitatile sanitare abilitate;
- curriculum vitae;
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele
emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii
Publice.
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