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ANUNŢ
Orasul Hirlau, judetul Iasi, organizează concurs de pentru ocuparea postului de natura
contractuala vacant muncitor necalificat tr.I in cadrul Activitatii Autofinantate Piata obor
pasune;
A.
Probele stabilite pentru concurs :
- selecţia de dosare ;
- probă scrisă ;
- interviu;
B.
Condiţii de desfăşurare a concursului :
- data până la care se pot depune dosarele de înscriere : în termen de 10 de zile
lucratoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a. Anunțul va fi publicat în data de 09.02.2018;
- data și ora organizării probei scrise : 05.03.2018, ora 10,00 ;
- locul organizării probei scrise : sediul Primariei oras Hirlau, jud.Iasi str.Musatini nr.1
Interviul se sustine, de regula intr-un termen de maximum 4 zile lucratoare de la data
sustinerii probei scrise.
C.Conditiile generale de participare la concurs
La concurs poate participa orice persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a) are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
apartinind spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza
adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanatitii contra
statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica
infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu
intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a
intervenit reabilitarea.
g) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit
cerintelor postului scos la concurs;
C.Condiții specifice :
a)Studii : minim scoala generala;

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la Compartimentul Resurse Umane.
Dosarul de concurs trebuie sa contina in mod oblgatoriu urmatoarele documente:
- cerere de inscriere depusa la sediul institutiei;
- copie act identitate
- copie documente care sa ateste nivelul studiilor;
- copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau dupa caz, o adeverinta care sa
ateste vechimea in munca;
- cazierul judiciar (din care sa rezulte ca nu are antecedente penale care sa-l faca
incompatibil cu functia pe care o va ocupa), sau o declaratie pe propria raspundere ca
nu are antecedente penale;
- adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberat cu cel
mult 6 luni anterior delurarii concursului de ctre medicul de familie sau de catre unitatile
sanitare abilitate(adeverinta contine in clar ,numarul ,data, numele emitentului);
- curiculum vitae;
Copiile actelor se prezinta cu originalele acestora, pentru conformitate la Compartimentul
Resurse Umane din cadrul Primariei oras Hirlau.
Bibliografia de concurs - afisata alaturat.
Relatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul Resurse Umane, telefon
0232720412 /0232720777 int 122 sau de pe site-ul institutiei www.primaria-hirlau.ro la
sectiunea ,,Concursuri’’.

Bibliografia de concurs ;
1.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si
institutiile publice;
2.Legea nr.53/2003 –Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare(Titlul I Cap.II
art.39 si art.40; Titlul XI Cap.I art.248);
3.Legea nr.319/2006- Securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile
ulterioare (Cap.IV-Obligatiile lucratorilor art.22 si art.23).

