ANUNȚ
COMUNA FEREȘTI, JUDEȚUL VASLUI
In baza prevederilor H.G. 28612011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare in grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice,

Organizează
Concurs
pentru ocuparea unui post contractual la Primaria Comunei Fereşti, pe perioadă nedeterminată .
Postul scos la concurs este :

1 muncitor calificat
Condilii generale:
Poate participa la concursul pentru ocuparea postului de muncitor calificat persoana care
indeplineşte cumulativ următoarele condiţii :
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice:
Poate participa la concursul pentru ocuparea postului de muncitor calificat persoana care
îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii :
 să fie absolveni de minim studii generale ,
 să îndeplineasc condiţiile minime de 5 ani vechime în muncă şi minim 2 ani
experienli in domeniu.
 să posede de minim 5 ani permis de conducere categoriile C+E sau tractor rutier
 să aibă abilitnli de comunicare.

Condiliţile de desfăşurare a concursului/examenului :
Data pănă la care se pot depune dosarele: 10.08.2015 ora 14, la secretariatul Primăriei
Comunei Fereşti,judeţul Vaslui .
Concursul se va desfăşura la sediul Comunei Fereşti, judeţul Vaslui.
Examenul scris va avea loc in data de 14.08.2015, ora 9.00.
Interviul va avea loc în data de 14.08.2015, ora 12.00
Rezultatele consursului vor fi publicate în date de 14.08.2015, ora 14.00
Eventualele contestalii se fac in data de 14.08.2015
Rezultatele contestafiilor, precum şi procesul verbal privind rezultatele finale se afişează in
data de 14.08.2015.
Acte necesare in vederea participdrii la concurs:
a) Cerere de inscriere la concurs, adresată cu scris de mănă, conducătorului autorităţii sau
institutiei publice orgatizatoare.
b) Copia actului de identitate
c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiliilor specifice
d) Copia cametului de muncă, conforml cu originalul, sau, dupd caz, o adeverină care să
ateste vechimea in muncă, în meserie şi/sau in specialitatea studiilor
e) Cazier judiciar
f)Adeverină 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
unităţile sanitare abilitate.
g) Curriculum vitae
Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale care se
certifică pentru conformitate cu originalul.
Bibliografie:
 OUG 195112.12.2002 privind circulaţia pe drumurile publice,
 Regulament de aplicare a OUG 19512012
 Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă
Informaţiile la sediul Primăriei Comunei Fereşti. Relaţii suplimentare la tel.: 0235-708.222

Primar,
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Secretar comună,
Vieru Mihaela

