ANUNT
Primrria comunei Poieni-Solca, judelul Suceava,'
organizeazii concurs de recrutare pentru
ocuparea funcfiei contractuale de .*..rii.
vacante d; muncitor necalificat, din cadrul
compartimentului pentru administrarea domeniului
pubiic qi privat al aparatului de speci alitate al
primarului comunei poieni_Solca,
.iud. Suceava.
candidalii trebuie sd indeplineascd condi(iile generale
prevazute la art.3 din HG nr.
28612011 pentru aprobarea regulamentului-cadru
prirird-rtabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar vacant corespunzdtor
firncliilor contractuale qi a criteriilor de
promovare in grade sau trepte profe.siopale
imediat
superioare
a personalului contractual din
.
sectorul-bugetare pldtit din fonduri publice'cu
modificdrile gi complet6rile ulterioare.
Condifii specifice:
- candidatii trebuie sa fre absolvenfi de studii
medii/generale
- coadifii privind vechimea in muncd nu este
cazur.
Probele stabilite pentru concurs sunt: seleclia
dosarelor, proba scrisd qi interviu.
calendarul activitatilor pentru organizareaEi desfEqurarea
concursului de ocupare a postului
vacant, sunt:
28'12'2020 - publicarea anunlului, bibliografiei qi
a condiliilor de participare;
29.12.2020 - 12.01.202r depunerea dosarelor
de concurs;
13.01.202r-14.01 .2021
-seleclia Ei verificarea dosareror;
20.01.2021 - proba scrisd;
data Ei ora de desftqurare a interviului vor fi
afigate odat6 cu afiqarea rezultatelor la proba
scris6,

Dupa afigarea rezultatelor obtinute la seleclia dosarelor,
proba scrisa gi interviu, candidalii
in termen de cel mult o zi luqdtoare de la data afiqdrii
rezultatului selecfiei dosarelor, respectiv.de la
data rnqariirezultatului probei scrise qi a interviului.
Solu{ionarea contesta{iilor se va fbce in termen
de maximu
o
termenului de depunere a contestafiilor.
^ ,i lucratoare de la expirarea
Se pot ptezenta la urmdtoarea etapa numai
candidatii declarali admiqi la etapa precedenta.
Pentru inscrierea la concurs candioalii uo, pr.r#a
un dosar de concurs care va contine
urmdtoarele documente prevdzute la art.6 din
H.G. nr.2g6r20fi:
a) cerere de inscriere la concurs adresatd conducdtorului autoritdlii
sau institu(iei publice
organizatoarc;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea,
potrivit legii, dupl

nemulfumili pot depune contesta]ie

aaz;

c)
d)
e)

copiile documentelor care sd ateste nivelul studiilor gi
ale altor acte care atest6 efectuarea
unor specializdti, copiile documentelor care atestd
indeplinirea condiliilor specifice;
copia carnetului de munc6, conformd cu originalul,
sau, dupd caz,o adeverin! d caresr ateste
vechimea in muncd, in meserie gi/sau in speiiaiitatea
studiilor;

cazierul judiciar- sau o declarafie pe propria rdspundere
cd nu are antecedente penale care s6I fac6 incompatibil cu funcfia pentru care
candideazi;
0 adeverinld medicala care sd aieste starea de sdndtate corespunzdtoare eliberatf, cu cel mult
6
' luni anterior derul5'rii concursului de cdtre medicul de familie sr
al ve'vl
candidatului sau de c6tre
unitalile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Dosarele de inscriere la concurs/exameh se
pot depune in termen de l0 zile lucrdtoare de
la data
public[rii in Monitorul'oficial, partea a III-a,
respectiv pani ta data de l2.ianuarie2[2l, lasediul primdriei

comuneiPoieni.Solca,tellfax:033050l052,email:@.

Relafii suplimeatar:Tlot obfine tu r.olufuri-arfficomunei poieni-solca,
jude]ul Suceava,
telefon: 0330/50105 I fax: OZZOISOIIO1Z.
Persoana de contact este doamna Jucan Daniela.
refere
074t225139.
PRIMAR,

Bibliografie
concurs de recrutare pentru func1ia contractuald de execulie vacantd de muncitor
necalificat, din cadrul Compartimentului pentru administrarea domeniului public gi
privat al aparatului de specialitate al primarului comunei Poieni-Solca, jud. Suceava.

nr.5712017 privind Codul administrativ, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare - Partea VI, Titlul III, Capitolul III - Drepturi gi
obligagii ale personalului contractual din administralia public6, precum $i

9,u.G.

rdspunderea acesteia

Partea

vI, Titlul II, capitolul VIII - Tipuri de rrspundere,

Rdspunderea in solidar cu autoritatea sau cu institulia publicd
art.490-491;
Legea nr.31912006 privind securitatea qi sdndtatea in munc6, cu modificdrile
qi complet6rile ulterioare;

-

Cap.IV Obligaliile lucrdtorilor
Cap.VI Secfiunea a2-aAccidente de muncd
Legea nr.30712006 privind apdrarea impotriva incendiilor, cu modificdrile qi
completSrile ulterioare - art.22 - Obligalii salariat incendii
Ordin 11912014 pentru aprobarea Normelor de igiend qi sinatate publicd
privind mediul de viafa al populafiei, Cap.VI Norme de igienl pentru
unit51ile de folosinld publicd - arr.50;
Legea nr.5312003 privind Codul muncii, cu modificdrile qi complet6rile
ulterioare - ar:t.39 Drepturile gi obligaliile salariatului.

