ROMANIA
JUDETUL VASLUI
PRIMARIA COMUNEI CODAESTI
TEL./FAX: 0235/341114
e-mail: primariacomuneicodaesti@yahoo.com
Nr. 6734 din 11.11.2015
ANUNȚ - REFERENT CULTURAL ½ NORMA
Primaria comunei Codăești, judetul Vaslui organizeaza concurs pentru ocuparea
postului de referent, treapta I CULTURA cu ½ normă, (Director Cămin) personal
contractual pe perioada nedeterminanta din cadrul aparatului de specialitate al primarului
Codăești, judetul Vaslui.
Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
14 decembrie 2015, ora 10:00: proba scrisa;
16 decembrie 2015, ora 10:00: proba interviu;
Dosarele de inscriere se depun la sediul institutiei pana la data de 4.12.2015, ora
16.00, iar selectia dosarelor se va face pana la data de 07.12.2015 ora 12.00 .
Pentru a ocupa un post contractual vacant candidatii trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii generale:
a) are 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,
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.
Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei
contractuale sunt:
a) Studii superioare, absolvite cu diploma de licenta;
b) Cunostinte de operare pe calculator;
c) Vechime in munca minim 5 ani;
d) Face dovada participării și organizării unor activități socio-culturale
Acte obligatorii pentru inscrierea la concurs:
• Cerere de inscriere;

• Copie act identitate original sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii,
dupa caz;
• Acte de studii cu ultima scoala absolvita, in copie sau alte documente care să ateste
nivelul studiilor, precum si copii documente care atesta efectuarea unor specializari in
domeniu;
• Copie carnet de munca conform cu originalul pana la data de 31.12.2010, raportul pe
salariat din registrul REVISAL sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca
incepand cu data de 01.01.2011;
• Adeverinţă medicală care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel
mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau
de catre unitatile sanitare abilitate;
• Cazier judiciar;
• Curriculum Vitae.
• Alte documente care sa ateste competenţe si calitati.
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei comunei Codăești, jud. Vaslui, tel.
0235/341114 int. 13– Secretariat.
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