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Comuna $iria, judelul Arad .organizeazii concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadd

nedeterminat[ a funcliei contraciuale de execu{ie, vacant6, de muncitor calificat TP I in cadrul

Serviciului voluntar pentru situalii de urgen!6 qi administrarea domeniului public Ei privat'

pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidalii trebuie sd

indeplineascS urm6toarele condilii generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat

prin Hot6r6rea Guvernului n .igl- din 23 martie 2011, cu modificdrile 9i completdrile

ulterioare:

. a) are cetd{enia romdn6, cetdlenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a

siatelor aparlindnd Spa{iului Economic European gi domiciliul in Romdnia;

. b) cunoagte limba romdn6, scris 9i vorbit;

. c) are v6rsta minim6 reglementatd de prevederile legale;

. d) are capacitate deplind de exerciliu;

. e) are o stare de s[n6tate corespunzdtoare postului pentru care candideazd,atestatdpe

baza adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitdlile sanitare

abilitate;
. f) indepline;te condiliile de studii gi, dupd caz, de vechime sau alte condifii specifice

potrivit cerinlelor postului scos la concurs;
. g) nu a fost condamnat6 definitiv pentru sdvdrqirea unei infracfiuni contra umanitAlii,

Jontra statului ori contra autoritdlii, de serviciu sau in legdtur[ cu serviciul, care

impiedic6 infrptuirea justiliei, de fals ori a unor fapte de corupfie sau a unei infracfiuni

sav6rqite cu inienlie, iur" u, face-o incompatibild cu exercitarea funcliei, cu exceplia

situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Condi[iile specifice necesare in vederea particip6rii la concurs 9i a ocupdrii funcfiei

contractuale sunt:

n ivelu I stud iilor: studi i generale;

l0 ani vechime in munc6.

Concursul se va organiza conform calendarului urm6tor:

. 02 iulie 2021 , ora l0:00: termen limita de depunere a dosarelor;

. l9 iulie202l, ora 10:00: proba scris6;

. l9 iulie 2021, ora 12:00: proba practicd;

. l9 iulie2O2l, ora l3:00: proba interviu.

Conform art.6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a

unui post vacant sau temporar vacant colespunzdtor func{iilor contractuale qi a criteriilor de

;



promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plStit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candida{ii vor prezenta

un dosar de concurs care va confine urmdtoarele documente:

a.

b.

c.

d.

cererea de inscriere la concurs adresatd conducdtorului
organ izatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care

autorit1tlii sau instituliei publice

atest6 identitatea, potrivit legii,

dupd caz;
copiile documentelor care sd ateste nivelul studiilor qi ale altor acte care atesta

efectuarea unor specializdri, precum gi copiile documentelor care atestd indeplinirea
condiliilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institulia public5;
carnetul de muncd sau, dupd caz, adeverin{ele care atestd vechimea in muncd, in
meserie ;i/sau in specialitatea studiilor, in copie;
cazierul judiciar sau o declaralie pe propria rSspundere cd nu are antecedente penale

care s6-l fac6 incompatibil cu func{ia pentru care candideazd;
adeverinld medical[ care sd ateste starea de sdnState corespunzdtoare eliberatd cu cel

mult 6 luni anterior derulErii concursului de cdtremedicul de familie al candidatului sau

de cdtre unitdlile sanitare abilitate;
curriculum vitae.

Adeverinla care atest6 starea de sdndtate confine, in clar, num6rul, data, numele emitentului gi

calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul S6ndtdfii.

in cazul in care candidatul depune o declaratie pe proprie rdspundere cI nu are antecedente

penale, in cazul in care este declarat admis la selec{ia dosarelor, acesta are obliga{ia de a
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tirziu pdnd la data

desftgurdrii primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii gi carnetul de munc6 sau, dupl caz,

adeverinlele care atest6 vechimea vor fi prezentate gi in original in vederea verificlrii
conformit[{ii copiilor cu acestea.

Date de contact: Mihut Gabriela-Mihaela, compartiment resurse umane, tel:0257 153 1.101

Resp. esu umane
Mihu{ abrie -Mihaela
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