
ANUNT CONCURS

Primdria comunei Livada, judetul Arad cu sediul in: loc.Livada, str.-, nr.355, jud.Arad
organizeazi concurs pentru ocuparea urmdtorului post contractual conform prevederilor H.G. nr.
286/201 1, actualizat?i, in cadrul instituliei.
-Denumirea postului- muncitor necalificat I, nivelul studiilor generale-post vacant contractual pe
perioadd nedeterminatd.

Condilii specifice de participare la concurs:
- nivelul studiilor: studii generale
- vechime:-nu este necesara

Data, ora gi locul de desfEgurare a concursului:
Proba practica :- data de 2 iunie 2021, ora 14, la sediul primdriei com.Livada, jud.Arad
Proba de interviu:- 7 it.oe 2021 ora 14, la sediul primnriei comunei Livada, jud.Arad

Data limitd pdnd la care candidalii vor depune actele pentru dosarul de concurs este I3 mai
2021, ora 16, la sediul Primdriei comunei Livada, jud.Arad.
Poate ocupa un post vacant p€rsoana care indeplinegte urmEtoarele condilii:
a) are cet5lenia rom6n5, cetelenie a altor state membre ale Uniunii Eurojene sau a statelor
apatinand Spaliului Economic European Si domiciliul in Rom6nia;
b) cunoagte limba rom5ni, scris Si vorbiu
c) are v6rsta minim5 reglementati de prevederile legale;
d) are capacitate deplinE de exerciliu;
e) are o stare de sEnitate corespunzitoare postului pentru care candideaz5, atestat5 De Daza
adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitSlile sanitare abilitate;
f) indeplinegte condiliile de studii 9i, dupE caz, de vechime sau alte condilii specifice potrivit
cerinlelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnati definitiv pentru sEvSrgirea unei infracliuni contra umanit5tii, contra
statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legiturd cu serviciul, care impiedici inf5ptuirea
justigiei, de fals ori a unor fapte de coruplie sau a unei infracliuni s5v6rgite cu inten!ie, care
ar face-o incompatibilS cu exercitarea funcliei, cu exceplia situaliei in care a intervenit
reabilita rea.

Pentru inscrierea la concurs candidalii vor prezenta un dosar de concurs care va
conti ne u rm,toa rele docu mente :
a) cerere de inscriere la concurs adresatS conduc;torului autoritSlii sau instituliei publice
or9a nizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atest; identitatea, potrivit legii,
dupi caz;
c) copiile documentelor care sE ateste nivelul studiilor gi ale altor acte care atest5 efectuarea
unor specializSri, precum 9i copiile documentelor care atest6 indeplinirea condiliilor specifice
ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publice,
d) carnetul de munci sau, dupi caz, adeverinlele care atest5 vechimea in munc5, in meserre
gilsau in specialitatea studiilor, in copie;



e) cazieruljudiciar sau o declaralie pe propria r5spundere c5 nu are antecedente Denale care
s5-l faci incompatibil cu funclia pentru care candideaz6;
f) adeverinld medicalS care si ateste starea de sinState corespunzStoare eliberatb cu cer
mult 6 luni anterior derulSrii concursului de c;tre medicul de familie al candidatului sau oe
c6tre u n it5tile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

- adeverinta care atestE starea de s;nEtate contine. in clar, numbrul, data, numere
emitentului gi calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul s5n5t5gii.

in cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la seteclia
dosarelor, care a depus la inscriere o declaralie pe propria rispundere c5 nu are antecedente
penale, are obligalia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazieruluijudiciar, cel mai
tArziu p6ni la data desf5guririi primei probe a concursului.

Actele prevdzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate gi in original in vederea verificirii
conformitetii copiilor cu acestea.
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-nu este cazul

Proba practici consti in testarea abilitSlilor Fi aptitudinilor practice ale candidatului in
vederea ocup5rii postului vacant;
Proba practica include urmdtoarele criterii de evaluare:
-Capacitate de apatare;
-Capacitate de gestionare a situa[iilor dificile;
-Indem6nare 9i abilitate in realizarea cerinlelor practice;
-Capacitatea de comunicare;
-capacitatea de gestionare a resurselor allocate pentru desfbgurarea probei practice;

in cadrul interviului se testeaz; abilit5file, aptitudinile gi motivalia candidafilor;
Interviul se realizeaz6 pe baza urmdtaorelor criterii de evaluare:
-abilitili Si cunogtinie impuse de post;
-capacitatea de sintezd 9i analiz5;
-motivatia candidatului ;
-comportamentul in situalii de criz5, iniliativ; Si creativitate.
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