ROMANIA
JUDETULDOLJ
COMUNA GALICEA MARE
Nr. _________/___________2015

ANUNŢ
Primăria comunei Galicea Mare, cu sediul în comuna Galicea Mare, str. Calafatului, nr. 17, jud. Dolj, organizeaza
concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de ŞOFER, TREAPTA I în cadrul COMPARTIMENTULUI
TRANSPORT.
Conditii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul – cadru al HG nr.
286/2011:
Condiţii generale de participare:
-are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului
Economic European si domiciliul in Romania;
-cunoaste limba romana, scris si vorbit;
-are varsta minima reglementata de prevederile legale;
-are capacitate deplina de exercitiu;
-are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale
eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
-indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului
scos la concurs;
-nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra
autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie
sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care
a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice de participare:
-

studii medii/profesionale;
certificat de competenţă profesională pentru transportul rutier de persoane(atestat profesional) valabil;
cartela tahograf electronic valabila;
permis de conducere categoria D;
aviz psihologic de la cabinet autorizat Ministerul Transporturilor;
minim 5 ani vechime în muncă.

Condiţii de desfăşurare a concursului:
1. Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Galicea Mare, jud. Dolj din str. Calafatului nr. 17 în data
de 10.11.2015, orele 10,00 – Proba scrisă şi în data de 12.11.2015, orele 10,00 – Interviul.
2. Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primăriei comunei Galicea Mare (la secretarul comisiei de
concurs) în termen de 10 de zile lucrătoare de la data afişării anunţului(ultima zi de depunere fiind 02.11.2015).

3. Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 6 din
Regulamentul – cadru al HG nr. 286/2011:
1. copia actului de identitate;
2. cerere de inscriere;
3. copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum şi
copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
4. copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca şi/sau
în specialitatea studiilor;
5. cazierul judiciar;
6. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
7. curriculum vitae
Copiile actelor mentionate mai sus se prezinta insotite de documentele originale sau în copii legalizate, care se
certifica
pentru
conformitate
cu
originalul
de
catre
secretariatul
comisiei
de
concurs.
Relatiile suplimentare se pot obtine la sediul Primăriei comunei Galicea Mare sau la telefon 0251/316004, persoană de
contact:
Panaitescu
Ştefania
Cătălina
secretar.
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Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si

institutiile publice.
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