ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
PRIMĂRIA COMUNEI VURPĂR
Vurpăr, str. Principală, nr. 455, Jud. Sibiu
Tel: 0269/544001, Fax: 0269/544110
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CUI 4406355
Anexă
la Referatul nr. 103/15.02.2018
ANUNŢ
Primăria Comunei Vurpar organizeazã concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat 2 .
Data concursului:
proba scrisă - 19 februarie 2018, ora 10:00
interviul - va fi anuntat ulterior
Dosarele se depun până la data de 14 februarie 2018 ora 16.00 la secretariatul comunei Vurpăr.
Locul de desfăşurare al concursului – sediul Primăriei Vurpăr jud. Sibiu, str. Principală, nr. 455 .
Conditii:
Generale:
Cele prevazute de art 3 din anexa la HG nr. 286/2011 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 platit din fonduri publice.
Specifice:
a) Studii: generale sau medii
b) Abilitati, calitati si aptitudini necesare: operativitate, responsabilitate, lucru in echipa, respectarea
regulilor stabilite de conducerea ierarhica.
c) Vechime in munca – minim 5 ani.
Dosarul de concurs trebuie sa cuprinda:
- Cerere de inscriere la concurs adresata primarului comunei Vurpar, jud. Sibiu;
- Actul de identitate (copie si original);
- Diplomele de studii ( copie si original);
- Carnetul de munca sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca ( copie si original);
- Cazier judiciar;
- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate;
- Curiculum vitate.
Copiile actelor din dosarul de concurs se vor prezenta insotite de documentele originale, in
vederea certificarii lor pentru conformitate, sau in copii legalizate.
Concursul se organizeaza conform prevederilor HG nr. 286/2011 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 platit din fonduri publice.
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