ROMANIA
JUDETUL ALBA
COI\4IINA BUCIUM
PRIMARIA
Nr.4304/05 "10.2015

ANUNT
Frimaria comunei Bucium, cu sediul in com.Bucium, sat.Bucium, nr.25, jud.Alba ,
organizeazd in data de 31 octombrie 2016, ora 10,00 concurs pentru ocuparea a doua posturi
vacante de muncitor calificat in cadrul Compartimentului pentru implementare proiecte
finantate din fonduri externe si un post contractual de muncitor calificat , vacant, din cadrul
Compartimentului administrativ, din aparatul de specialitate al primarului comunei Bucium,
jud.Alba.
Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor HotdrArii Guvernului m.286120II
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
Primariei comunei Bucium qi va consta in redactarca unei lucrdri scrise gi interviu, dupd
urmdtorul calendar:

Proba practica va avea loc in data
Primariei Bucium
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31 octombrie 2076, ora 10,00 la sediul
1,2016.

sd indeplineascd

urmdtoarele condi{ii:

muncitor calificat din cadrul Compartimentului pentru implementare
proiecte finantate din fonduri externe si a Compartimentului administrative candidatii
trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.3 din Hotdrdrea Guvernului
m.2861201I 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
Pentru posturile de

superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice:
statelor aparfin6nd Spaliului Economic European gi

domiciliulin Romdnia;

atestatd pebaza adeverinfei medicale eliberate de medicul de familie sau de
unitalile sanitare abilitate;

specifice potrivit cerinlelor postului scos la concurs;

umanitdlii, contra statului ori contra autoritdlii, de serviciu sau in legdturd cu
serviciul, care impiedicl infdptuirea justiliei, de fals ori a unor fapte de corup{ie
sau a unei infracliuni sdvArgite cu intenlie, care ar face-o incompatibild cu
exercitarea funcfiei, cu excepfia situafiei in care a intervenit reabilitarea
Conditii specifice:
o absolvent scoala profesionala in domeniile: instalatii, mecanic, electromecanic,
electrotehnic, minerit
o disponibilitate pentru program prelungit sau pe timp de noapte.

Dosarul pentru inscriere la concurs se depune pflni in data de 21 octornbrie 2016
orele 14,00 Ia sediul Primariei Bucium, compartiment financiar-contabil pi trebuie sd confin6, in
mod obligatoriu, urmfltoarele documente:
l.Cererea de inscriere la concurs;
2.Copia actului de identitate ;
3. Certificatul de casatorie (daca este cazul);
3.Copiile actelor de studii;
4. cazierul judiciar sau o declaralie pe propria rdspundere cd nu are antecedente penale
care sd-l fac[ incompatibil cu funcfia pentru care candideaz6;in cazul documentului prevdzut la
alin" (l) lit. e), candidatul declarat admis la seleclia dosarelor, care a depus la inscriere o
declarafie pe propria rdspundere cd nu are antecedente penale, are obligalia de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului .judiciar, cel mai tdrziu pdnd la data desfrgurdrii
primei probe a concursului.
5.Adeverin\d care sd ateste starea de sdndtate corespunzdtoare, eliberatd cu cel mult 6 luni
anterior deruldrii concursului de cdtre medicul de farnilie al candidatului sau de cdtre unitdlile
sanitare abilitate; Adeverinla care atestd starea de sdndtate confine, in clar, numdrul, data, numele
emitentului gi calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sdn[tdfii.
6"Curriculum vitae.

secretarul comisiei de concurs.
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Calendarul de desfasurare al concursului :
-10 oct.- 21 octombrie 2016 termen depunere dosare concurs;
- 26 octombrie 2016 afisare rezultat selectie dosare ;
- 27 octombrie 2016 depunere contestatii larezultatele selectiei dosarelor;
28 octombrie 2016 afisarerezultate contestatie la selectia dosarelor;
31 octombrie 2076 desfasurarea probei practice si afisarea rezultatelor ;
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noiembrie2016 depunere contestatie larezultatele probei practice
2 noiembrie2016 afisare rezultate contestatie ;
4 ,II.2016 desfasurarea probei interviu si afisarea rezultatelor
;
- 5 noiembrie 2016 depunere contestatie la rezultatele probei interviu
- 6 noiembrie 2016 afisare rezultate contestatie ;

-

1

6 noiembrie

2016

;

afisare rczultate finale"

Proba practica va include urmatoarele criterii de evaluare

:

a) capacitatea de adaptare;
b) capacitatea de gestionare a situaliilor dificile;
c) indemAnare gi abilitate inrealizarea cerintelor practice;
d) capacitatea de comunicare;

e) capacitatea de gestionare

a resurselor alocate pentru desftgurarea probei practice

Relafii suplimentare se obfin la telefon 0258-7841L2, interior 14 sau la sediul Primariei
comunei Bucium.
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