Primăria Comunei Tacuta, Judeţul Vaslui organizează concurs pentru
ocuparea unei functii publice de executie vacante:
- referent clasa III, grad profesional debutant, la Compartimentul stare
civila.
Conditiile generale pentru ocuparea functiilor publice sunt cele prevazute
de art. 54 din Legea nr. 188/1999.
- Conditiile specifice pentru functia publica de executie de referent clasa
III, grad profesional debutant la Compartimentul stare civila:
- studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
- cunostinte de operare PC-nivel mediu- certificat de competente digitale.
Concursul se va desfasura la sediul Primariei comunei Tacuta, conform
urmatorului calendar:
-depunerea dosarelor –in termen de 20 de zile de la publicarea anuntului in
Monitorul Oficial , partea aIIIa;
-selectia dosarelor: in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data
expirarii termenului pentru depunerea dosarelor;
- proba scrisa - 21.02.2018, ora 10:00;
- interviul- in termen de maximum 5 zile lucratoare de la proba scrisa.
Relații suplimentare la sediul Primăriei Comunei Tacuta, judeţul Vaslui,
telefon 0235/349164, interior 13-secretar comisie concurs: Alexa Cornelia.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele
documente:
 formularul de înscriere (disponibil la secretarul comisiei de concurs);
 copia actului de identitate (inclusiv acte doveditoare în cazul schimbării numelui);
 copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 copia carnetului de muncă sau o adeverință care să ateste vechimea în muncă ;
 cazierul judiciar;
 adeverința 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;
 declarație pe propria răspundere sau adeverință care să ateste că nu a desfășurat activități
de poliție politică ;
 declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcție publică
sau nu i-a încetat C.I.M. pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani .
Actele se vor îndosaria în ordinea specificată, într-un dosar cu șină.

