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Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta un dosar de concurs, earn va 
confine obligatoriu urmatoarele documente: 

DOCUMENTE SOLICIT ATE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI D:~ 
CONCURS 

2. Conditiile specifice de participare pentru ocuparea postului sunt: 
~ Studii profesionale; 
~ Permis conducere categoria B/C/E. 
~ Atestat profesional sau curs de calificare in munca in domeniul masini ~i utilaje terasiere 

sau masini pentru terasamente; 
~ Apt din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei; 

Potrivit art.3 din Hotararea Guvernului nr.286/2011, actualizata, poate ocupa un post 
vacant persoana care indeplineste urmatoarele conditii generale: 
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a sta:elor 
apartinand Spatiului Economic European, si domiciliul in Romania, 
b) cunoaste limba romana, scris ~i 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 'iaza 
adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate, 
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit 
cerintelor postului scos la concurs, 
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, cc mtra 
statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care implica 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. 

1. Couditiile generate de participare pentru ocuparea postului sunt: 

Concursul se va desfasura la sediul Primariei comunei Osorhei, situat in loc. Osorhei, 
nr. 7 I, judetul Bihor, iar Dosarele pentru concurs se vor depune la sediul institutiei; 

Relatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul Resurse Umane la tel: 
0259/313213 sau pe site-ul Primariei comunei Osorhei la adresa: 
www.primaria.osorhei@cjbihor.ro 

CONDUC.ATOR DE MA~INI ~I UTILAJE TERASIERE 
- studii profesionale, in cadrul Compartimentului Administrativ - , 

Primaria comunei Osorhei, judetul Bihor, cu sediul in localitatea Osorhei nr.71, 
judetul Bihor, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea postului de rutura 
contractuala vacant de: 

ANUNT 

ROMANIA 
JUDETUL BIHOR 
COMUNA O~ORHEI 
Nr. 13690 din 20.10.2020 
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DEPUNEREA DOSARELOR: 
- Dosarele de concurs se vor depune in perioada 23 Octombrie - 05 Noiembri« ora 

16,00, la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primariei comunei Osorhei. 
SELECTIA DOSARELOR , 

Selectia dosarelor pentru concurs va avea loc in data de 06 Noiembrie 2020, la sediul 
institutiei din localitatea Osorhei, nr. 71; 
- Dupa afisarea rezultatelor obtinute la Selectia dosarelor, candidatii nemultumiti vor putea 
depune contestatie in termen de eel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatuJui la 
selectia dosarelor, respectiv pana la data de 09 Noiembrie 2020, ora 14,00; 

CALENDARUL DE DESF~URARE A CONCURSULUI 
pentru ocuparea postului contractual vacant de: 

CONDUCATOR DE MA~INI ~I UTILAJE TERASIERE 
in cadrul Compartimentului Administrativ 

Bibliografia la concursul organizat pentru ocuparea postului este anexata la prezentul am nt, 

Adeverinta care atesta starea de sanatate confine, in clar, numarul, data, numele 
emitentului ~i calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii. 

in cazul documentului prevazut la lite), candidatul declarat admis la se: ectia 
dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antece.lente 
penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judicia, eel 
mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului. 

Actele prevazute I.a literele b ), c) ~i h) vor fi prezentate si in original in ve lerea 
verificarii conformitatii copiilor . 
TIPUL PROBELOR: 
1 - Selectia dosarelor - va avea loc 10 data de 06.11.2020, la sediul institutiei din local: tatea 
Osorhei, nr.71 
2 - Proba scrisa - va avea loc in data de 17.11.2020 ora 10,00, la sediul Primariei comunei 
Osorhei, din localitatea Osorhei, nr.71 
3 - lnterviul - va avea loc in data de 19.11.2020, ora 12,00, la sediul Primariei cornunei 
Osorhei, din localitatea Osorhei, nr.71 

a) Cerere de inscriere la concurs adresata Primarului comunei Osorhei, 
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, pc trivit 

legii, dupa caz; 
c) Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor ~i ale altor acte care utesta 

efectuarea unor specializari, copiile documentelor care aresta indeplinirea 
conditiilor specifice; 

d) Copia cametului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta 
care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor; 

e) Cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecelente 
penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; 

f) Adeverinta rnedicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare elibera ta cu 
eel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de famiJie al 
candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; 

g) Curriculum vitae; 
h) Alte documente relevante pentru desfasurarea concursului; 
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1. Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
2. Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 195/2002, republicata, privind circulatis. pe 
drumurile publice, cu modificarile ~i completarile ulterioare 
3. Hotararea de Guvem nr.1391/2006, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 
Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr.195/2002, privind circulatia pe drumurile public«, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare. 

Bibliografia pentru concurs/examenul de recrutare 
In vederea ocuparii postului de natura contractuala vacant de 

Conducitor de masini ~i utilaje terasiere 
Organizat de catre Primaria comunei Osorhei 

INTERVIUL 
- Data si ora sustinerii interviului 19 Noiembrie 2020, ora 12,00, fiind afisate obligaoriu 
odata cu rezultatele la proba scrisa, 
- Dupa afisarea rezultatelor obtinute la Interviu, candidatii nemulturniti vor putea depune 
contestatie in termen de eel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului la Inter ziu , 
respectiv pana la data de 20 Noiembrie 2020, ora 10,00; 
- in situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul Interviului, comisia de solutionare a 
contestatiilor va analiza consemnarea raspunsurilor la interviu doar pentru candiclatul 
contestatar in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a 
contestatiilor, respectiv pana la data de 23 Noiembrie 2020, ora 10.00; 

REZULTATELE FINALE 
- Rezultatele finale ale concursului vor fi afisate la sediul institutiei precum si pe pagina de 
internet, in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de solutionsre a 
contestatiilor, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat ~i a mentiunii admis sau 
respins, respectiv in data de 23 Noiembrie 2020, orele 12,00 
- Bibliografia la concursul organizat pentru ocuparea postului este anexata la prezentul anunt, 

PROBA SCRIS.A 
- Proba scrisa va avea loc in data de 17 Noiembrie 2020, la sediul Prirnariei corrunei 
Osorhei, din localitatea Osorhei, nr.71, incepand cu orele 10°0. 
- Dupa afisarea rezultatelor obtinute la Proba scrisa, candidatii nemultumiti vor putea de: iune 
contestatie In termen de eel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului la sel ectia 
dosarelor, respectiv pana la data de 18 Noiembrie 2020, ora 14,00; 
- in situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul probei scrise, cornisia de solutionnre a 
contestatiilor va analiza lucrarea doar pentru candidatul contestatar in termen de maximi un o 
zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor, respectiv pana la dai a de 
19 Noiembrie 2020, ora 11,00; 

- In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul selectiei dosarelor, Comisi :1. de 
solutionare a contestatiilor va verifica indeplinirea de catre candidatul contestatar a 
conditiilor de participare la concurs in termen de maximum o zi lucratoare de la expi ·area 
termenului de depunere a contestatiilor, respectiv pana la data de 10 Noiembrie 20201 ora 
14,00; 
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