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comunei Bîrgăuani organizează concurs în dat@ de 26 noiembrie 2018 pentru ocuparea unui

post contractual vacant de şofer în cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Bîrgăuani.
Concursul constă în susţinerea următoarelor probe, la sediul Primăriei comunei
Bîrgăuani:
1. selectia dosarelor în data de 16-19 noiembrie 2018
2. probă scrisă ^m data de 26 noiembrie 2018, ora 10.00,
3. proba practică în data de 28 noiembrie 2018, ora 10.00.
4. proba interviu în data de 30 noiembrie 2018, ora 10.00.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la
data afişării, la sediul Primăriei comunei Bîrgăuani, respectiv în perioada de la 2 noiembrie

2°]8 Pînă ;a#:°îe##;:p2#]is ia concurs, candidaW trebuie să îmdeplinească Cumulativ
umătoarele condiţii :

Conditii generale i)revăzute la art.3 din Hotărârea Guvemului nr. 286#011:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
apaftinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de urităţile sanitare abilitate;
f) ^mdeplineşte condiţiile de studii Şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată defiritiv pentru săvârşirea unei inffacţiuni contra umanităţii, contra
statului ori contra autorităţiL de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infiacţiuni săvârşite cu
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea fimcţiei, cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabi litarea.
Conditii snecifice Dentru ocuDarea nostului:
a.

studii generale;

b. carnet de conducere categoria 8, cu experienţă de cel puţin 10 ani în conducerea
autovehiculelor.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu:
a. Cerere de înscriere la concurs;
b. Copia actului de identitate;
c. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor documente care să
ateste îndeplinirea condiţiilor specifice;
d. Copie a permisului de conducere;
e. Cazierul judiciar;
f. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului
saudecătrealteunităţisanitareabilitate.Adeverinţadesănătatetrebuieconţinăînclar
numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de
Ministerul Sănătăţii;
g.

Curriculum vitae.

Acteleprevăzutelalit.b)-d)vorfiprezentateşiînoriginalînvedereaverificăriiconformitătii
copiilor cu acestea.

Relatii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Bîrgăuani, la nr. de telefon :
0233/294316
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