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ROMANIA
]UDETUL TIM15
PRIMbRIA ChU NEI TEREMIA MARE
tel! 025б-380003 fax. 0256-38000З
e-mail: primaria.teremia_mare@cjtimis.ro

ANUNT
Având in vedere prevederile art. 7 din Anexa la Hotrrea Guvernului nr.

286 din 23 manie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirei
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzát❑ r posturilor contractuale i a criteriilor de promovare in grade si

trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 5ectorul
bugetar рlátit din fonduri puЫice, cu modificárile i c❑mpletárile ulterioare,

Primária comunei Teremia Mare, judetul Timis,organizeaiá concurs:
a)
Numárul si nivelul postrilor scoase la concurs, precum si
structurile in cadrul сãrora se aflá aveste posturi, denumirea postului
pentru care se organizeazá concursul:
A. P05TUL VACANT - 1 (un) post contractual de executie,pe perioadá
nedeterminat de muncitor calificat IV
h)
Documentele solicitate candidatilor pentru intocmirea dosarului
de concurs, data limitá i ora páná la care se pot depune acestea, locul
uncle se depun dosarele de concurs, precum i persiana сu atribui~ii de
resurse umane, cu precizarea persoanelor si datelor de contact, indusia
alte date necesare desfáurárii concursului
pentru înscrierea la concurs candïdaii vor prezenta un dosar

de concurs care va vimine urmátoarele documente:
- cerere de înscriere la concurs adresata conducátorului autoritii sau
instituei publice organizatoare;

- copia actului de identitate sau onice alt document care atesta identitatea,
potrivit legii, dupá caz;
- copule documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale actor acte care
atesta efectua rea unir specializári, cople documentelar care atesta indeplinirea
c❑ ndiiilor specifice;

- copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupá caz, ❑
adeverinta care sa ate5te vechimea in munca, in meserie si/sou in specialitatea
studilor;

- cazierul judiciar sau o declaratie pe propria rásр undere ca nu are antecedente
penale care sa -1 facá incompatibil cu functia pentru care candideaz;
- adeverinirá medicala care sa ateste starea de sánátate c❑respunz tiare
eliberata cu cel mutt б lupi anterior derulárii concursului de etre medicul de
familie al candidatului sou de cátre unitátile sanitare abilitate;
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- curriculum vitae;
alte documente relevante pentru desfásurarea concursului.
Adeverinta care atesta starea de sánátate coltine, in ciar, numrul, data,
numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de

Ministerul Sánátátн.
Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la insсriere o

declaratie pe propria rá5pundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tárziu pana
la data desfáurarii primei probe a concursului.
Actele de identitate, dacumentele care atestá nivelul studiilor precum i alte
acte care atestá efectuarea unir specializári, documente care atestá îndeplinirea
conditiilor specifice precum si onice alte documente relevante pentru dovedirea
cоnditiilor de participare vor fi prezentate si in original in vederea verificarli
conformitátii copiilor cu acestea.
- Dosarele de concurs se pat depune in cel mult 10 2íle lucrátоare de la data

afiarii prezentului anent la secretariatul Рrimáriei Comunei ieremia Mare,
respectiv páná la data de 22.09.2017, ora 16,00
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Priariei Comunei Teremia Mare

Persiana de contact este doamna ❑UMITRAECU MARIA, nr, de tel 0256-380003

c) Conditile generale sii spelale necesare pentru ocuparea posturilor
scosse la concurs

Conditii generate:.
- are cetatenia romana, cetatenie a alter state membre ale Uniunii Europene sau

a statelor apartinand spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
-cunoaste limbs romana, scris si vorbit;
--are varsta minima reglementata de prevederne 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, lupa caz, de vechime sau alte Conditii
specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
-nu a fist c❑ndamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra

umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu
serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fais ori a unir fapte de coruptie

sau a unei infractiuni savarsite Cu intentie, care ar face-o incompatibila Cu
exercitarea functiei, cu exceptia situatici in care a intervenit reabilitarea.
Conditii specifice:
Conditii speciale necesare pentru ocuparea postului scos la concurs de
A.

muncitor calificat IV :
B.
- nivelul studiilor: generale
abilitati de comunicare, capacitate de organizare, capacitate de lucru in echipa,
se vor testa la proba interviului
posesor permis de conducete
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- Tipul probelor де concurs, iocul, data i ora desfäѕurárii
acestora
Concursul se organiгeazá 1а sediul primáriei Comunei Teremia Маге, astfel:
- in data де 02 octombrie 2017, ora 10.00, proba scrisá;
➢ în дана де 0З octombrie 2017, ora 10.00, interviul.

d)Bibiiografia si alte date necesare desfásuráriii concursului:
La prezentul anunt se апекеага bibliografia.
е) Calendar concurs

Dosarele de concurs se pot depune în Fel mult 10 zile de 1 а data afL sa1
prezentului anunt 1а secretariatul Primárïei Comunei Teremia Mare, respectiv
рапа 1а data де 22 septembrie 2017, ora 16.00.
Ѕе1ес ја dosarelor se va face in maxim 2 zie lucrátoare де la data expirárii
termenului де depunere а dosarelor.
Concursul se organiгeaгá 1а sediul primáriei Comunei Teremia Mare, astfel:
- în data де 02 octombrie 2017, ora 10.00, proba serisá;
- in data де 03 octombrie 2017, ora 10.00, interviul

Rezultatele concursului se afïeazá дира cur urmeazá:

- тп data de 0З octombrie 2017, ora 14.00, ргоьа SCriS ;
г data де 04 octombrie 2017, ora 1б.00, interviul

Primar,
Gu i Co rпel,:цasile
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