
                   PRIMARIA ORASULUI FIERBINTI TARG
                 Orasul FIERBINTI TARG, Judeţul IALOMITA               

           Tel:0243/280038 ; Tel/ Fax : 0243/280005
CIF: 4428060

              e-mail: primariafierbinti@gmail.com

Nr. 6161/22.09.2017

ANUNȚ

În  conformitate  cu  prevederile  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,  cu
modificările și completările ulterioare.

Primăria  orasului  Fierbinti-Targ,  cu  sediul  în  oras  Fierbinti-Targ,  strada  Calea  Bucuresti
nr.18,  Județul  Ialomita  organizează,  la  sediul  instituției,   în  data  de  20.10.2017,  ora  10,00 si
24.10.2017, ora 10,  concurs în vederea  ocupării  pe durată nedeterminata,  a funcției  contractuale
vacante:
-Muncitor necalificat   - Compartiment Administrativ; 

        Criteriile generale pe care trebuie să le îndeplinească candidații pentru ocuparea postului de
muncitor necalificat  sunt:

a) studii gimnaziale

b)  are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

c) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

d) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

e) are capacitate deplină de exerciţiu;

f) are  o  stare  de  sănătate  corespunzătoare  postului  pentru  care  candidează,  atestată  pe  baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

g) nu a  fost  condamnată  definitiv  pentru săvârşirea  unei  infracţiuni  contra  umanităţii,  contra
statului  ori  contra  autorităţii,  de  serviciu  sau  în  legătură  cu  serviciul,  care  împiedică
înfăptuirea justiţiei,  de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie ,care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei,  cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea;    

Continutul dosarului:

a) cererea  de  înscriere  la  concurs  adresată  conducătorului  autorităţii  sau  instituţiei  publice
organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după
caz;
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c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări,

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele  care atestă vechimea în muncă,  în meserie
şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar 
f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată  cu cel mult 6

luni anterior derulării  concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către
unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul,
data,  numele  emitentului  şi  calitatea  acestuia,  în  formatul  standard  stabilit  de  Ministerul
Sănătăţii.

g) curriculum vitae.
 
Copiile  actelor  din  dosarul  pentru  inscriere  vor  fi  prezentate  si  in  original  in  vederea

verificarii conformitatii copiilor cu acestea. 

Calendar concurs:
Condițiile de desfășurare ale concursului sunt: 
- Data, ora și locul desfășurării probei scrise: 20.10.2017, ora 10,00 - sediul Primăriei orasului 
Fierbinti-Targ.
- Data, ora și locul desfășurării probei interviu 24.10.2017, ora 10,00 - sediul Primăriei orasului 
Fierbinti-Targ .

Etapele concursului :
-selecția dosarelor de înscriere la concurs
-proba scrisă 
- proba interviu

Calendarul de desfășurare al concursului este următorul: 
a) data - limită pentru depunerea dosarelor de concurs – 06.10.2017 ora 16,00; 
b) selecția dosarelor de concurs - în termen de maxim două zile lucrătoare de la data expirării

termenului de depunere a dosarelor; 
c) rezultatele  selectării  dosarelor  de  înscriere  -  în  termen  de  o  zi  lucrătoare  de la  expirarea

termenului de selecţie a dosarelor; 
d) proba scrisă 20.10.2017 ora 10,00;
e) notarea probei scrise 20.10.2017 pina la orele 16.
f) depunere contestații formulate față de rezultatul obținut la proba scrisă - în termen de cel mult

o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise, sub sancţiunea decăderii din acest
drept; 

g) comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse - imediat după soluţionarea contestaţiilor; 
h) susținerea proba  interviu – 24.10.2017, ora 10,00;
i) rezultat proba interviu – 24.10.2017, ora 16
j) depunere contestații formulate față de rezultatul obținut la interviu - în termen de cel mult o zi

lucrătoare de la data afișării rezultatului probei interviu, sub sancţiunea decăderii din acest
drept;

k) comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse - imediat după soluţionarea contestaţiilor; 
l) Rezultatele  finale  se  afişează  la  sediul  autorităţii  sau  instituţiei  publice  organizatoare  a

concursului, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de maximum o zi
lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 32 alin. (2)al HG 286/2011 pentru ultima
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probă,  prin  specificarea  punctajului  final  al  fiecărui  candidat  şi  a  menţiunii  «admis»  sau
«respins».  
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul Primăriei Fierbinti-Targ și pe

pagina de internet a institutiei în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecţie a
dosarelor.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afişare la sediul Primăriei
Fierbinti-Targ și pe pagina de intern, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data  finalizării
fiecarei probe.

Comunicarea  rezultatelor  la  contestaţiile  depuse  se  face  prin  afişare  la  sediul  Primăriei
Fierbinti-Targ și pe pagina de internet imediat după soluţionarea contestaţiilor.

Rezultatele  finale  se afişează  la  sediul  Primăriei  Fierbinti-Targ și  pe pagina de internet  a
institutiei.

Tematica de concurs,bibliografia,formularul de inscriere si relatii suplimentare se pot obtine
la sediul orasului Fierbinti-Targ, la Compartiment resurse umane ; telefon 0729266555 .

 
 Bibliografie concurs – muncitor necaificat Compartiment Administrativ

-LEGEA nr.319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă
-Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si
institutiile publice.

PRIMAR Intocmit 
   cons resurse umane 

    PIRVU DOBRE                            Geogiana Damian 
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