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NR.9858 / 25.10.2018
post

temporar vacant

Consilier

I

ANUNȚ
Având în vedere prevederile:
-Art.29 alin.(1) și art.30 din Legea nr.53/2003 Codul Muncii republicată;
-Art.7 alin.(1) din H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare
în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată
Primăria orașului Miercurea Sibiului
Organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție
temprar vacantă în cadrul serviciului asistenta socială al orașului Miercurea
Sibiului pe perioadă determinată de 19 luni , 1 post Consilier I studii
superioare
A.Condiții de desfășurare a concursului;
1. Concursul se va desfășura , în data de 12 noiembrie 2018 proba scrisă
ora 10.00 și data de 14 noiembrie 2018 interviu ora 10.00, în sala de ședințe
a Consiliului Local al Orașului Miercurea Sibiului.
2. Data limită de depunere a dosarelor este 02 noiembrie 2018 ora
14.00, la secretarul comisiei de concurs compartimentul resurse umane.
3. Selecția dosarelor va avea loc în data de 06 noiembrie 2018 ora
12.00
B. Condiții de participare la concurs : poate ocupa un post temporar
vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:
1.Îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea exercitării
profesiei în România;
2. Studii superioare : absolvite cu diplomă de licență ;

3. Cunoaște limba română scris și vorbit;
4. Are vârsta de minim 18 ani împliniți;
5. Are capacitate deplină de exercițiu;
6.Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care
candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de
familie sau de unitățile sanitare abilitate;
7. Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni
contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în
legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor
fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit
reabilitarea.
Conform art.6 al Regulamentului- cadru privind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor
contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar
de concurs care va conține următoarele documente:

1. Cerere tip de înscriere;
2. Copie după cartea de identitate;
3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte
care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă
îndeplinirea condițiilor specifice;
4.Cazier judiciar sau declaratie pe propria răspundere că nu are
antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care
candidează;
5.Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau după caz, o
adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau specialitatea
studiilor dacă este cazul ;
6.Adeverință medicală care să ateste starea corespunzătoare eliberată
cu cel mult 6 luni anterior derulării cocursului de către medicul de familie
al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7.Curriculum vitae;
Actele prevăzute la dosarul de înscriere vor fi prezentate și în original în
vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Concursul constă într-o probă scrisă, nota minimă obținută este 50
puncte pentru a susține proba interviu.

BIBLIOGRAFIE
1.Legea nr.215 /2001 – a administrației publuce locale actualizată și republicată;
2.Legea nr.416/2001- privind venitul minim garantat cu modificările și completările
ulterioare;
3.Legea nr.477/2004 privind Codul de Conduită a personalului contractual din
autoritățile și entitățile publice cu modificările și completările ulterioare,
4.Legea nr.448/2006-privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap cu modificările și completările ulterioare;
5.OUG NR.70/2011-privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului
rece.

