JUDETUL ARAD
PRIMARIA COMUNEI ZIMANDU NOU

NR.

ANUNT

PRIMARIA COMUNEI ZIMANDU NOU, JUDETUL ARAD
organizeaza concurs de ocupare a func{iei contractuale de :
Condifii de desfiqurare a concursului:
proba practicd:- data de 18 aprilie 2018, ora lL,la sediul Primlriei com.Zimandu Nou, jud'Arad
proba de interviu:- data de 2i) aprilie 2018, ora l2,la sediul Primbriei com. Zimandu Nou, jud'Arad
Condi{ii generale de participare la concurs
- Are cetitenia iomdn6, cetSlenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparlindnd Spaliului Economic European qi domiciliul in RomAnia
- Cunoaqte limba rom6nd , scris qi vorbit
- Are vdrsta minimd reglementatd de prevederile legale
- Are capacitate deplini de exerciliu
- Are o stare de s6ndtate corespunzdtoare postului pentru care candideaza, atestatl, pe baza
adeverinfei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitalile sanitare abilitate
- inaeplineqte condifiile de studii sau alte condilii specifice potrivit cerinfelor postului scos la
concurs
- Nu a fost condamnatd definitiv pentru sdvdrqirea unei infracliuni care ar face-o incomptibil6
cu exercitarea func{iei, cu exceplia situafiei in care a intervenit reabilitarea.
Condi{ii specifice de participare la concurs pentru postul de muncitor necalificat :
- Studii generale
in mod
Dosarul de inscriere la concurs pentru postul de muncitor necalificat trebuie sd conlind
obligatoriu documentele prevdzute la art.6 din HG nr.286/2011:.
- Cerere de inscriere la concurs
- Copia actului de identitate sau orice alt document care atestd identitatea, potrivit legii, dupd
caz

unor
Copiile documentelor care s6 ateste nivelul studiilor qi al altor acte care atestd efectuarea
,p""iulirAri, precum qi copiile documentelor care atestd indeplinirea condiliilor specifice ale
postului solicitate de.autoritate
- Cazieruljudiciar sau o declarafie pe propria rdspundere cI nu are antecedente penale care sd-l
facd incompatibil cu funclia pentru care candideaza
6
- Adeverinla-medicall care sd ateste starea de sindtate corespunzdtoare eliberatd cu celdemult
c6tre
luni anterior deruldrii concursului de cdtre medicul de familie al candidatului sau
unitdti sanitare abilitate
- Curriculum vitae
15, la sediul
Dosarele de inscriere la concurs se pot depune pdnd la data 05 aprilie 2018 ora
Primdriei comunei Zimandu Nou, iudArad.
Informafii suplimentare se oblin la Compartimentul resurse umane,telefon:0257380140

-

VIDRAN

