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ANUNT
Primaria comunei Codaesti cu sediul in localitatea Codaesti ,comuna Codaesti,judetul Vaslui
organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor contractuale de sofer autospeciala in cadrul
compartimentului SVSU ,temporar-vacanta si agent de paza pentru Rediu-Galian,vacanta,cu
respectarea conditiilor prevazute de dispozitiile H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea 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 si
prevederile Legii nr.53/2003 actualizata in 2017 privind principiile generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale
1.CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS:
CONDITII GENERALE









cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) 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;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice
potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) 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.

CONDITII SPECIFICE necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei

contractuale de sofer autospeciala in cadrul compartimentului SVSU a Primariei
Codaesti,pe perioada determinata:




studii generale
permis de conducere categoria B si C

CONDITII SPECIFICE necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei

contractuale de agent de paza in satul Rediu-Galian ,comuna Codaesti,pe perioada
nedeterminata



studii generale
absolvent al cursului de calificare de baza ,,agent de securitate” cu atestat pentru
exercitarea ocupatiei de agent de paza

2.CONDITII DE DESFASURARE A CONCURSULUI

.

.
.
Dosarele de concurs se depun de catre candidati la Primaria
comunei Codaesti,pana la data de 2 octombrie 2017.Pentru înscrierea la concurs
candidaţii vor prezenta un DOSAR DE CONCURS care va cuprinde următoarele
documente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

a) formular de inscriere ,prevazut in Anexa 3 la H.G.nr.611/2008;
b) copia actului de identitate
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
să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile
sanitare abilitate, cu menţiunea “apt pentru postul de îngrijitor”
g) aviz psihologic ;
Actele prevăzute la lit. b), c) vor fi prezentate în original în vederea verificării conformităţii
copiilor cu acestea
CONCURSUL contine 3 etape :
– Selectia dosarelor de concurs se va in data de 06 octombrie 2017 la sediul Primariei comunei
Codaesti., judetul Vaslui.
– proba scrisa se va desfăşura în data de 09. octombrie 2017 ora 1000 la sediul Primariei “comunei
Codaesti,judetul Vaslui.
– proba interviului se va desfăşura în data de 11.octombrie.2017 ora 1000 la sediul Primariei comunei
Codaesti,judetul Vaslui;

3.BIBLIOGRAFIE

- pentru functia contractuala de sofer autospeciala in cadrul compartimentului SVSU a Primariei
Codaesti,pe perioada determinate:
a.Legea nr. 307/2006 ,actualizata,privind apararea impotriva incendiilor
b.Legea nr.477/2004,actualizata,privind Codul de conduita a personalului contractual din
autoritatile si institutiile publice;
c.Legea nr.319/2006,actualizata,privind securitatea si sanatatea in munca ;
d.Notiuni de mecanica;

-pentru functia contractuala de agent de paza in

satul Rediu-Galian ,comuna Codaesti,pe

perioada nedeterminata:
a.Legea nr.333 . / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor republicată
– MONITORUL OFICIAL nr. 189/ 2014, cu modificările şi completările ulterioare,
b. HOTARAREA GUVERNULUI nr. 301 / 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor – MONITORUL OFICIAL nr.
335 / 2012, cu modificările şi completările ulterioare;

c. Legea nr.477/2004,actualizata,privind Codul de conduita a personalului contractual din
autoritatile si institutiile publice;
d.Legea nr.319/2006,actualizata,privind securitatea si sanatatea in munca ;
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