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       In conformitate cu prevederile HG 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,  Primaria
Platonesti organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de MUNCITOR NECALIFICAT.

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, 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 de participare la concurs:
-sa aibe studii MEDII
-vechime- fara 
Concursul consta in trei etape:
-selectia dosarelor
-proba scrisa;
-interviu

Concursul se va organiza la sediul Primariei Platonesti in data de 26 noiembrie 2019, ora
10.00 proba scrisa ,iar  interviul in data de 02.12.2019, ora 10.00
       Dosarele de inscriere la concurs  pot fi depuse pana la data de 22 noiembrie 2017, ora 12.00
la  sediul Primariei comunei Platonesti.
       Dosarul propriu in vederea participarii la concursul pentru ocuparea functiei contractuale de
muncitor necalificat trebuie sa  contina urmatoarele documente:
-cererea de inscriere ;
-copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea , potrivit legii, dupa caz;
-copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuare unor 
specializari, copiile documentelor care atesta  indeplinirea conditiilor specifice
-adeverinta care sa ateste vechimea in munca 
-cazier judiciar
La depunerea dosarelor trebuie sa prezentati  actele mentionate in original.
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Negraru Florinel    


