ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA LUPENI

* LUPENI * Cod 537165 * Strada Principală, nr. 566* Primar * tel/fax 0266-248212*

ANUNT
Primăria comunei Lupeni cu sediul în comuna Lupeni, strada Principală, nr.566, judeţul
Harghita organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr.
286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.
•
post
•

•

Denumirea postului: muncitor I post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată, -1
Dosarul va conţine:
a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice
organizatoare;
b) copia actului de identitate
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor ;
d) copiile carnetelor de muncă
e) cazierul judiciar
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de catre
medicul de familie al candidaţilor
g) curriculum vitae;
Condiţii generale de participare la concurs:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) 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;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
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.
Condiţii specifice de participare la concurs:
- nivelul studiilor: liceu sau şcoală profesională absolvit cu diplomă
-sa aiba permis de conducere categoria B
- vechime necesară ocupării postului: minim 1 an
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

•

•
-

proba scrisă în data de 29.06.2021 , ora 10.00, la sediul instituţiei
proba interviu în data de 01.07.2021, ora 10.00, la sediul instituţiei

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile
de la afişare, la sediul instituţiei/pagina de internet respectiv publicare in Monitorul Oficial
respectiv până la data de 14.06.2021,
•
Date contact: tel: 0266/248212. email: luprim@electronnet.ro

Se aprobă
Kovács Lehel
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