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Nr. 8908 din 09 noiembrie 2015

ANUNȚ

pentru ocuparea unui post contractual de guard, cu studii generale
Primăria comunei TANACU, județul Vaslui, organizează
CONCURS pentru ocuparea unui post contractual vacant de guard, cu studii
generale.
Concursul se va desfășura astfel;
Proba scrisă va avea loc, la sediul Primăriei comunei Tanacu,
pe data de 16 decembrie 2015, începând cu orele 11,00;
Interviul va avea loc, la sediul Primăriei comunei Tanacu, pe
data de 18 decembrie 2015, începând cu orele 11,00.
Pentru participarea la concurs candidații trebuie să
îndeplinească următoarele condiții:
1. condiții prevăzute de lege pentru persoanele care
candidează pentru ocuparea postului contractual vacant:
- să aibă cetățenia română, cetățenia altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor Spațiului Economic European și domiciliul în România;
- să cunoască limba română scris și vorbit;
- să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți;
- să aibă capacitate de exercițiu;
- să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care
candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie
sau de unitățile sanitare abilitate;
- să îndeplinească condiții de studii și, după caz, de vechime sau alte
condiții specific potrivit cerințelor postului scos la concurs;
- să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni
contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură
cu serviciu, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție
sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu
exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
2. condiții specifice:
 minimum studii generale;
 disponibilitate pentru a lucra în program prelungit;
 să aibă cunoștințe pentru condus tractorul;
 permis de conducere categoria B.
Dosarul de concurs va conține în mod obligatoriu:
a) cererea de înscriere la concurs adresată Primarului comunei Tanacu;
b) copia actului de identitate
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c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și altor acte care
să ateste efectuarea unor specializări, copiile actelor care atestă îndeplinirea
condițiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz o
adeverință care să ateste vechimea în muncă;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are
antecedente pentru care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează. În
cazul în care candidatul este admis la selecția dosarelor a depus la înscriere o
declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la
data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului în
cazul în care candidatul nu se achită de această obligație în termen.
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare,
eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie
al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate și care să conțină clar
numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit
de Ministerul Sănătății;
g) Curriculum vitae;
Adeverința care atestă starea de sănătate să conțină, în clar, numărul,
data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de
Ministerul Sănătății.
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la
selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu
are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a
concursului.
Actele prevăzute la b) - d) vor fi prezentate și în original în vederea
verificării conformității copiilor cu acestea.
Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul Primăriei comunei Tanacu.
Bibliografia
1. Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,
cu modificările și completările ulterioare:
Cap III – Primarul și viceprimarul – art. 61 - 64.
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului
contractual din autoritățile și instituțiile publice.
Relații suplimentare la sediul Primăriei comunei Tanacu, județul Vaslui,
persoana de contact: Luca Ioan, secretarul comunei, telefon 0235345319, fax
0235345542 sau pe adresa de e-mail: tanacu_primaria@yahoo.com .
PRIMAR,
ing. Dănuț Dumitriu
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