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ANUNT
Primăria Comunei Podari organizează, la sediul din str. Dunării, nr. 67, comuna Podari
judeţul Dolj, concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant Muncitor
III(buldoexcavatorist), Compartiment Deservire generală.
Concursul se organizează în două etape:
- prima etapă în data de 19.06.2017 ora 10.00 - proba practică
- a doua etapă în data de 23.06.2017 ora 10.00 – proba de interviu
Pentru a putea participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ,
următoarele condiţii:
1. Condiţii generale: Conform art.3 din HG nr.286/2011, cu modificările introduse de HG
nr. 1027/2014
2. Condiţii specifice
a) studii medii
b) vechime in specialitate –
c) experiență anterioară constituie un avantaj
d) disponibilitatea de a lucra in program prelungit
e) certificat de calificare acreditat ~Masinist la masini pentru terasamente~
buldoexcavatorist
f) posesor carnet șofer- categ. B, C, CE
Dosarele de înscriere se vor depune până la data de 12.06.2017, orele 13.00, la sediul
Primăriei comunei Podari din str. Dunării nr.67. com. Podari judeţ Dolj.
Informaţii suplimentare cu privire la documentele aferente concursului, tematica şi
bibliografia se afişază la sediul instituţiei sau se pot obţine la telefon 0251/339155, Secretariatul
comisiei de concurs.

PRIMAR,

Condiţii generale
Poate ocupa un post vacant persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
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.

Conditiile specifice de participarte la concurs:
a) studii medii
b) vechime in specialitate –
c) experiență anterioară constituie un avantaj
d) disponibilitatea de a lucra in program prelungit
e) certificat
de calificare acreditat ~Masinist la masini pentru terasamente~
buldoexcavatorist
f) posesor carnet șofer- categ. B, C, CE

Dosarul de concurs va contine următoarele documente :
- cerere de inscriere
- copia actului de identitate
- copii acte studii
- copie carnet de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea in muncă și
după caz, in specialitate
- cazierul judiciar
- adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
- curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfășurată
- alte documente(atestate de specialitate, cursuri de perfecționare, certificate de calitate etc,
o recomandare de la ultimul loc de muncă care să cuprindă obligatoriu caracterizarea
profilului profesional și moral al candidatului, după caz)

