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ANUNT
Prirnaria Comunei Tacuta, Judetul Vaslui organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada
nedeterrninata a functiei contractuale de executie vacante de MUNCITOR CALIFICA Tdebutant, in
cadrul Compartimentului Administrativ .
Conditiile generale pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant sunt cele
prevazute la art. 3 al Regulamentului-cadru
aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie
2011, cu modificarile si cornpletarile ulterioare.
Conditiile specifice necesare In vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale
sunt:
studii generale;
permis de conducere categoriile B si C
Nu necesita vechime in munca.
Concursul se va organiza la sediul Primariei
comunei Tacuta, judetul Vaslui, conform
calendarului urrnator:
o proba scrisa: II decembrie 2019, ora 10:00;
o In maxim 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise :interviul.
Dosarele de inscriere se depun la sediul institutiei in term en de 10 zile de la publicarea anuntului.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din
fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine
urrnatoarele documente:
1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului
autoritatii sau institutiei publice
organ izatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor ~i ale altor acte care atesta efectuarea unor
specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale
postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
4. cazierul judiciar sau 0 declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l
faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
5. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu eel mult 6 luni
anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile
sanitare abilitate;
6. curriculum vitae.
Adeverinta care atesta stare a de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului ~i
calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii,
In cazul In care candidatul depune 0 declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale,
In cazul in care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de
concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a
concursului.
Relatii suplimentare se pot obtine la s~Eli
rJ.,mariei comunei Tacuta, judetul Vaslui, tel.
0235/349164, int. 13, fax 0235/349280.
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