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Nr.  23267 / 05.05.2015

Anunţă concurs, pentru ocuparea a două posturi vacante de infirmier  ă  ,

pe  durat  ă nedeterminată, în cadrul  Serviciului    “  Asistenţă Socială  ”- Cre  ş  a orăşenească 

 LOCUL DE    DESFĂŞURARE  : Primăria oraşului Luduş, jud. Mureş 
    DATA:  -  proba scrisă :     29. 05. 2015  ,    ora 9,00
                  -   interviul   :       data si ora interviului vor fi comunicate ulterior 

CONDIŢII  DE  PARTICIPARE  LA  CONCURS   :

     Condiţii generale
- prevăzute de art.3 din Anexa la H.G.nr. 286/2011:
- are cetăţenia română; cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu ;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează ;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului 

          Condiţii specifice :  
- studii generale sau medii, atestate cu diplomă de absolvire sau echivalent
- vechime minimă în muncă 5 ani
     
DOSARUL DE  CONCURS : va conţine în mod obligatoriu ;
  - Formular de înscriere;
  - Copie după actul de identitate;
  - Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
  - Copia carnetului de muncă şi/sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă sau în      

specialitate 
  - Cazierul judiciar ;
  - Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ;
  - Copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale, recomandare de la ultimul loc de 

muncă ;
  - Declaraţie pe propria răspundere/adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică  
     
  - Adeverinţa care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data. numele emitentului şi calitatea

acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
  - În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în

cazul  în care este delarat  admis la  selecţia  dosarelor, acesta  are  obligaţia  de a completa  dosarul de
concurs  cu  originalul  cazierului  judiciar  cel  mai  târziu  până  la  data  desfăşurării  primei  probe  a
concursului.

  -  Copia  actului  de  identitate,  copiile  documentelor  de  studii  şi  carnetul  de  muncă  sau,  după  caz,
adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în  vederea verificării  conformităţii
copiilor cu acestea.

  - Dosarele de înscriere la concurs, vor  fi depuse de candidaţi la secretariatul Primăriei oraşului Luduş.
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  - Data pînă la care se pot depune dosarele:   22 mai 2015, ora 13,00
- Selecţia  dosarelor in max.3 zile de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;     Contestaţiile 

cu     privire la selecţia  dosarelor in termen de o zi de la afisarea  selectiei dosarelor. 
- Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se va realiza prin afişarea la locul desfăşurării     

concursului în termen de maxim 1 zi de la data susţinerii probelor de concurs.

Alte informaţii în legătură cu condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs, 
bibliografia şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere se pot obţine la Sediul Primăriei 
oraşului Luduş sau la  telefonul  0265/411716 int.120.

              

BIBLIOGRAFIE 

1.  Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată

2. Legea  nr.  263/2007  privind  înfiinţarea,  organizarea  şi  funcţionarea  creşelor,  cu  modificările  şi

completările ulterioare;

3. Legea 477/ 2004 codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

4.Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru

ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor; 

5.Ordinul  261/2007 pentru  aprobarea  Normelor  tehnice  privind  curăţenia,  dezinfecţia  şi  sterilizarea  în

unităţile sanitare;

         PRIMAR,                                                                                       
MOLDOVAN  IOAN  CRISTIAN

2


