ANUNT
Primiria Comunei Miclesti, Judeful Vaslui organizeazd concurs de recrutare pentru ocuparea pe

perioadd

nedeterminatl a doua func{iei contractuale de execu{ie, vacantS, de muncitor calificat si sofer microbuz transport
scolar.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidafii trebuie sI indeplineascd urmdtoarele
condifii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HotIrffrea Guvernului nr. 286 din 23 martie
2011, cu modihclrile gi complet5rile ulterioare:
o
a) are cetdJenia romAni, cettrfenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparfinAnd
Spafiului Economic European gi domiciliul in RomAnia;
o
b) cunoagte limba romini, scris Ei vorbit;

o
o
o
o

o

c) are v6rsta minimd reglementatl de prevederile legale;
d) are capacitate deplinl de exercifiu;
e) are o stare de sln6tate corespunzltoare postului pentru care candideazd,atestatd pebaza adeverin{ei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unitl{ile sanitare abilitate;

f)indeplinegteconditiiledestudiigi,dupS caz,devechimesaualtecondi{iispecificepotrivitcerin{elor
postului scos Ia concurs;
g) nu a fost condamnatl definitiv pentru sivirgirea unei infracfiuni contra umanitl{ii, contra statului ori
contra autoritifii, de serviciu sau in leglturi cu serviciul, care impiedici inflptuirea justiJiei, de fals ori a
unor fapte de corupfie sau a unei infractiuni sivArgite cu inten{ie, care ar face-o incompatibilS cu exercitarea
funcfiei, cu excep{ia situafiei in care a intervenit reabilitarea.

in vederea;.pa

rii. funcliei contractuale de muncitor

qcoali profesionald atestatd cu certificat de calificare/diploma

sofer nricrobus
o
o

o

9coal5 profesionali atestatl cu certificat de calificare/diploma
permis de conducere categoria ,rB"r"Ct'r"Dttrp€ntru a lucra pe microbuz transport scolar.
vechime in specialitate studiilor necesare ocupirii postului 6(sase)luni

o
o
o

06 septembrie 2016,ora 10:00: proba scrisi
08 septembrie 2016, ora 10:00: proba practica
09 septembrie 2016,ora 10:00: proba interviu
Dosarele de inscriere se depun la sediul institufiei pina la data de 26 august 2016rora.12.00.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzltor funcJiilor contractuale 9i a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plltit din fonduri publice, pentru inscrierea la
concurs candidafii vor prezenta un dosar de concurs care va con{ine urmltoarele documente:
1.
cererea de inscriere la concurs adresatl conducltorului autorit5{ii sau institu(iei publice organizatoare;
2.
copia actului de identitate sau orice alt document care atesti identitatea, potrivit legii, dupd caz;
3.
copiile documentelor care sI ateste nivelul studiilor gi ale altor acte care atestl efectuarea unor
specializlri, precum gi copiile documentelor care atestl indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate
de autoritatea sau institu(ia public5;
4.
carnetul de munci sau, dupl caz, adeverinfele care atestl vechimea in munc5, in meserie gi/sau in
specialitatea studiilor, in copie;
5.
cazierul judiciar sau o declarafie pe propria rlspundere cii nu are antecedente penale care sd-l facl
incompatibil cu func{ia pentru care candideazS;
6.
adeverin{I medicalS care si ateste starea de slnltate corespunzltoare eliberati cu cel mult 6 luni anterior
derulliii concursului de citre medicul de familie al candidatului sau de citre unitifile sanitare abilitate;

7.

curriculum vitae.

Adeverin{a care atestl starea de slnltate con{ine, in clar, numlrul, data, numele emitentului gi calitatea acestuia, in
formatul standard stabilit de Ministerul SIn5t5{ii.
in cazul in care candidatul depune o declarafie pe proprie rlspundere ci nu are antecedente penale, in cazul in care
este declarat admis la selecfia dosarelor, acesta are obligalia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului
judiciar, cel mai tirziu pinl la data desflgurlrii primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii gi carnetul de muncl sau, dupl caz, adeverin{ele care atestd
vechimea vor flr prezentate gi in original in vederea verific5rii conformitlfii copiilor cu acestea.
Detalii privind condifiile specifice gi bibliografia de concurs sunt alaturat anexate.

Rela!ii suplimentare se obtin la sediul Primiriei Comunei Miclesti,telefon: 0235-348135,interior I 1.

