ANUNT
Primlria Comunei Miclesti,Judeful Vaslui organizeaz[ concurs de recrutare pe perioadi
nedeterminati a functiei contractuale de executie vacant5, de

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie si
indeplineasci urmdtoarele cfinclitii generale, conlirrm art. 3 al llegulamentului-cadru aprobat
prin tlotirirea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu moclificirile si complet[rile ulterioare:
a) are cetdtenia romAni, cetitenie a altor state membre ale lJniunii Europene sau a
statelor apartinAnd Spatiului Economic European si domiciliulin RomAnia;
b) cunoaste limba romAn[, scris si vorbit;
c) are virsta rniniml reglementatd de prevederile legale;
d) are capacitate deplini de exercitiu;
e) are o stare de slnifate corespunzdtoare postului pentru care candirleazd, atestati pe
baza adeverintei medicale eliberate de medicul de lamilie sau de unititile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de stuclii si, dup[ caz, cle vechime sau alte conditii specilice
potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatl definitiv pentru sivArsirea unei infractiuni contra umanit[tii,
contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legiturd cu serviciul, care impiedici
infiptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte dc coruptie sau a unei infractiuni sdv6rsite cu
intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu cxceptia situatiei in care a
interven it reabilitarea.
T

Conclitiile specifice necesare

in

vederea participirrii

la concurs 9i a ocuplrii lunctiei

contractuale sunt:
-nivelul studiilor: medii/generale
-diploma bacalauriat/diploma"absolvire scoala profesionala in profesia de conducator
auto/mecanic auto
-carnet conducere categoriile;B,C,D
-vechime in specialitate studiilor necesare ocupirii postului: I an
Concursul se va organiza conform calendarului urmitor:
-Proba scrisi: data de 06 noiembrie20lT, ora.10.00, la sediul institutiei.
-Proba practici: data de 08 noiembrie20lT, ora.10.00, la sediul institutiei.
-Proba de interviu: data de 10 noiembrie20lT, ora.10.00, la sediul institutiei.
Data limiti pfini la care candida(ii vor depune actcle pentru dosarul de concurs este de
l0 zife de f a afisare, la sediul institutiei.(21.10.2017,<tra.12.00)

Conform art. 6 al Rcgulamentului-ctrdru privind stabilirea principiilor generale de
a unui post vacant sau temporar vacant corespunzitor functiilor contractuale si a
criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contraclual din sectorul bugetar plitit din lbnduri publice, pentru ?nscrierea la concurs
candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va continc urmltoarele documente:
-cererea de inscriere la concurs adresatl conducltorului autorititii sau institutiei publice
ocupare

organizatoare;
-copia actului de identitate sau orice alt document care atestd identitatea, potrivit legii,

dupl

caz;

-copiile documentelor care si ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atest[ efectuarea
unor specializhri, precum si copiile documentelor care atesti indeplinirea conditiilor specifice ale
postului solicitate de autoritatea sau institutia public[;

-carnetul de munci sau, dupd caz, adeverintele care atestd vechimea in munc5, in meserie
si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
-caiierul judiciar sau o declaratie pe propria rispundere ci nu are antecedente penale
care si-l facl incompatibil cu functia pentru care candideaz[;
-adeverintl medicall care sd ateste starea cle sinitate corespunzdtoare eliberati cu cel
mult 6luni anterior deruldrii concursului de citre medicul de lamilie al candidatuluisau de cltre
u nititile sanita re abilitate;
-curriculum vitae.
Adeverinta care atestl starea de s[ndtate contine, in clar, numirul, data, numele
emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sinitltii.
in cazul in care candidatul depune o declaratie pe proprie rlspundere ci nu are
antecedente penale, in cazul in care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia
data
cle a compleia dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tArziu pini la
desfisuririi primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munci sau, dupl
caz, adeverintele care atestd vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificlrii
conformit[tii copiilor cu acestea.
Relatii suplimentare la sediul Primiriei Comunei Micles Judetul Vaslui, telefon 0235348135,interior 11.

l.Legea nr. 21512001

a

administratiei publice locale, republicata, cu modificarile

si

pletarile u lterioa re;
2.Legea nr. 47712004 privind codul de conduita a personalului contractual din autoritatile
si institutiile publice;
3.O.U.G.nr,lgil2002 privind circulatia pe drumurile publice,versiune consolidata si
actualizata,cu toate m odifi carile si completa rile.
4.HG. 139112006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta
a Guvernului nr. 19512002.
5.HG 157912005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de
urgenta voluntare
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