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PRIMAR.

Primlria Comunei Mictesti, Jude{ul Vaslui organizeazd concurs de recrutare peotiu ocuparea pe perioadi
nedeterminatd a func{iei contractuale de execufie, vacanti, de muncitor calificat pentru a lucra pe buldoexcavator.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidafii trebuie str indeplineasci urmltoarele
condifii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HotIr6rea Guvernului nr. 286 din 23 martie
2011, cu modifrcirile gi completirile ulterioare:
o
a) are cetifenia romAnS, ceti{enie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apar{in6nd

o
o
o
o
o
o

Spafiului Economic European gi domiciliul in RomAnia;
b) cunoaqte limba romAn5, scris Si vorbit;

minimi reglementatll de prevederile legale;
d) are capacitate deplinl de exerci{iu;
e) are o stare de sinltate corespunzitoare postului pentru care candideazi, atestat5 pe baza adeverinfei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unitS{ile sanitare abilltate;
f) indeplineqte condi{iile de studii gi, dupi caz, de vechime sau alte condifii specifice potrivit cerin{elor
postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnati definitiv pentru slvArlirea unei infractiuni contra umaniti{ii, contra statului ori
contra autoritlfii, de serviciu sau in leglturi cu serviciul, care impiedic5 inlEptuirea justi(iei, de fals ori a
unor fapte de corupfie sau a unei infracfiuni sdv6rgite cu inten{ie, care ar face-o incompatibili cu exercitarea
functiei, cu excep{ia situafiei in care a intervenit reabilitarea.
c) are vArsta

1

o
o
o

t6itiia

o
o
o

gcoall profesionalii atestatl cu certificat de califrcare/diploma
permis de conducere categoria ,rBt'rttC" rpentru a lucra pe buldoexcavator/tractor
lui
unl
12 august 2019,ora 10:00: proba scrisl
14 august 2019, ora 10:00: proba pra;tica
16 august 20l9rora 10:00: proba interryiu

Dosarefe de inscriere se depun la sediul instituliei pina

la data de ,102 august 20l9,ora.l2.00,la secretarul comunei
Miclesti.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzltor funcfiilor contractuaki \i a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul Fugetar pl5tit din fonduri publice, pentru inscrierea la
concurs candida{ii vor prezenta un dosar de concurs care va con{ine urmltoarele documente:

1.

2.
3.
4.
5.

cererea de inScriere la concurs adresatl conducltorului autoritlfii sau institu{iei publice
organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atesti identitatea, potrivit legii, dupl caz;
copiile documentelor care sii ateste nivelul studiilor $i ale altor acte carti.atestd efectuarea unor
specializlri, precum gi copiile documentelor care atestii indeplinirea condifiilor specifice ale postului solicitate
de autoritatea sau institu{ia

publici;

carnetul de munci sau, dupi caz, adeverinfele care atestl vechimea in munc5, in preserie Ei/sau in
specialitatea studiilor, in copie;
cazierul judiciar sau o declara{ie pe propria rdspundere cI nu are antecedente penale care si-l facd

incompatibil cu funcfia pentru care candideaz5;
adeverinfl medicall care sI ateste starea de sinltate corespunzltoare eliberatl cu cel mult 6 luni
anterior derullrii concursului de cltre medicul de familie al candidatului sau de cltre unitS(ile sanitare
abilitate:
7.
curriculum vitae.
Adeverinfa care atestl starea de sdnltate con{ine, in clar, numlrul, data, numele emitentului gi calitatea acestuia, in
formatul standard stabilit de Ministerul Sinitlfii.
in cazul in care candidatul depune o declarafie pe proprie riispundere cA nu are antecedente penale, in cazul in care
este declarat admis la selec(ia' dosarelor, acesta are obligafia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului
judiciar, cel mai tArziu pAnE la data desfrgurl4ii primei probe a concursului.
Copia actului de identitatg, copiile documentelor de studii qi carnetul de munc5 sau, dup6 caz, adeverinfele care atestl
vechimea vor fi prezentate gi in original in vederea verificlrii conformitl{ii copiilor cu acestea.
Detalii privind condifiile specihce gi bibliografra de concurs sunt alaturat anexate.
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BIBLIOGRAFIE

-CONSTITUTIA ROMANIEI
-LEGEA NR. 21512001 privind administrafia public[ locali, republicata,cu modificarile si
completarile ulterioare.
-CODUL MUNCll,modificat si completat prin Lege nr. 4012011- privind unele masuri in
domeniul muncii si asigurarilor sociale(prevederi referitoare la ; incheierea, executarea,incetarea
contractului individual de munca si sanctiunile disciplinare)
-LEGEA 47712004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si
institutiile publice.
-O.U.G. nr,195/2002 privind circulatia pe drumurile publice , versiune consolidate la data
de 01.02.2014, cu modific'[rile si completarile ulterioare.
-HG nr. 38 din L6 ianuarie 2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor
care efectueaza activitati mobile de transport rutier , versiune consolidata la data de 12.01.2012 ,
-HG.139l/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta a
Guvernului nr. 195/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

