ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
PRIMĂRIA COMUNEI PADURENI
Nr. 1360 /16.04.2018
ANUNŢ
Primăria comunei Padureni, judeţul Vaslui, organizează în data de
17 mai 2018 , ora 10.00, concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată:
- Un post
de natură contractuală muncitor necalificat , in cadrul
Compartimentului Serviciului Public de apa, canal, salubrizare, transport;
Condiţii generale de participare la concurs pentru postul de natură contractuală muncitor:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant persoana care
îndeplineşte 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.
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine
următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice
organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor
specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să
ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care
sa-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. (Candidatul declarat admis la

selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are
antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului
judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului ) ;
f) adeverinţa 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;
Condiţii de participare specifice ale postului:
- studii: liceale/medii;
- vechime în muncă minim 5 ani;
- experienta in domeniul Serviciului Public de apa, canal, salubrizare;

Condiţii de desfăşurare a concursului/emamen:
a) locul depunerii dosarelor de înscriere – Primăria comunei Padureni, secretar;
b) data, ora şi locul si conditii de desfăşurăre a concursului:
- proba practica: 17 mai 2018 , ora 10.00 se va sustine la sediul Primăriei
comunei Padureni.
- interviu : 18 mai 2018 , ora 10 : 00 se va sustine la sediul Primăriei comunei
Pădureni
Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Primăriei comunei Padureni, judeţul
Vaslui, până cel mai târziu la data 10 mai 2018 , ora 16.30.
Condiţiile de desfăşurare a concursului se găsesc afişate la sediul Primăriei comunei
Padureni, judeţul Vaslui.
Alte relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0235.485.785
Primarul comunei Padureni
Diaconu Temistocle

