ROMANIA
JUDETUL VASLUI
Tl 0235429626
Nr 4869 din 17 11 2016
ANUNȚ CONCURS
PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ȘOFER

In z HG nr 286/pntru pror Rgulmntului privind stilir principiilor
gnrl d ocupr  unui post vcnt , corspunztor funcțiilor contrctul și  critriilor
d promovr în grd su trpt profsionl imdit suprior ,  prsonlului
contrctul din sctorul ugtr pltit din fonduri pulic, modifict și compltt pri HG
1027/2014 ,
Primri Comuni Epurni , judțul Vslui , orgnizz concurs /xmn în dt d
14 dcmri 2016 orl 9,00 pro scis și intrviul în dt d 16122016 orl 1000 l
sdiul Primrii Epurni , pntru ocupr postului contrctul d xcuți p durt
ndtrmint d șofr ,ctgori C și D 
Pntru prticipr l concurs, cndidții trui s îndplinsc urmtorl condiții
gnrl și condiții spcific :
CONDITII DE OCUPARE A POSTULUI:
Condiţii generale:
Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant , persoana care
îndeplineşte următoarele condiţii:
a).are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând 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 unităţile sanitare abilitate;
f).îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g.)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite
cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care
a intervenit reabilitarea.

Conditii spcific pntru ocupr postului vcnt , p priod ndrmint , cu norm intrg d
șofr 
) Asolvnt licu cu diplom d clurt su scol gnrl  Constitui vntj scol
pntru mcnici uto su chivlnt tsttt cu crtifict / diplom d mșinist 
) Vchim în spcilitt , minim 2 ni 
c) Posd prmis d conducr ctgori ,, C”și ,,B,,
d) Posd cunostiint tminic d lgislti rutir ,
) Advrint mdicl cr s tst str d sntt lirt d un cint mdicl
spcilizt in c c privst xminr conductorilor uto
f) Advrint cr s tst vchim in munc si vchim d conductor uto ,
g) Copi fisi d vlur  prformntlor profsionl individul su rcomndr d l
ultimul loc d munc ,
h) Posd cunostiint d mcnic uto ,
i) Vrific zilnic str thnic  msinii su utiljului ,
k) Mntin utiljul in str un d functionr ,
l) Efctuz si lt srcini trst d ctr conducr UAT Epurni , in conformitt cu nvoil
primrii ,
m) Ailitti d rltionr – comunicr ,
n) Ailitti pntru munc in chip ,
o) Disponiilitt l un progrm flxiil 

Concursul v const in :
Pro scris
a Data si ora dsasurarii  14 dcmri2016 , or 9,00
bLocul dsasurarii Sdiul Primarii comuni Epurni in sala mar d sdint a Consilului Local ,
Intrviu /proI prctic ,
aData si ora dsasurarii  16 dcmri 2016 , or 10,00 ,
b Locul dsasurarii  Sdiul Primarii comuni Epurni in sala mar d sdint a Consilului Local 
Probl sunt liminatorii , punctajul minim obtinut la icar proba iind d  punct 
Trmnul limit d dpunr a actlor pntru dosarul d concurs  dcmbri 2 ,orl
2 la scrtariatul primrii 
5 Componnt dosrului d concurs :
 Opis
2 Crr d inscrir la concurs adrsata Primarului comuni Epurni,
 Dclarati p propri raspundr car sa atst ca nu a ost si nu st urmarit pnal
 Copi lalizata act d idntitat sau oric alt documnt car atsta idntitata,potrivit
lii , dupa caz,
 Copii lalizat dupa documntl car sa atst nivlul studiilor si a altor actlor car
atsta ctuara unor spcializari, copiil documntlor car sa atst indplinira conditiilor spciic
, pntru car candidatul isi dpun dosarul ,
 Copia carntului d munca, conorm cu oriinalul , sau dupa caz o advrinta in oriinal
car sa atst vchima in munca , in msri si / sau in spcialitata studiilor d minim 2 ani si copi
conorm cu oriinalul dupa ultimul contract individual d munca ,
 Cazir judiciar ,
, Advrinta mdicala car sa atst stara d sanatat izica si psihica , corspunzatoar
librata cu cl mult sas luni antrior dlurarii concursului d catr mdicul d amili al candidatului
sau d catr unitatiil sanitar abilitat  Acasta va contin in clar, numarul , data , numl si prnuml
candidatului , numl mitntului si calitata acstuia , in ormatul standart stabilit d Ministrul
Sanatatii 
 Curiculum vita car s atst locuril d munc in car a mai rcvntat si studiil d
spcialitat 
 Rcomandar d la ultimul loc d munc
 Alt documnt rlvant pntru dsasurara concursului 
 Bibliorai 
La administratii public local nr 2/2, vrsiun consolidat la data d
22 ( Atributiil Consilului Local , Functionara Consilului Local , Primarul si Vicprimarul si
Institutiil , srviciil public d intrs local si aparatul d spcialitat al primarului )
2 La privind Codul d conduita a prsonalului contractual din autoritatiil si institutiil
public nr  /2, Publicata in MO, Parta l nr  din 22
OUG nr /22 privind circulatia p drumuril public , vrsiun consolidat la data
d 22
HG /2 pntru aprobara Rulamntului d aplicar a Ordonanti d Urnta a
Guvrnului nr /22
Dat d contact 
Dosarl d concurs s vor dpun la ristratura Primarii comuni Epurni , judtul Vaslui , dupa
o vriicar pralabila privind continutul documntlor din dosar d catr prsdintl Comisii d
concurs , în trmn d  zil lucrtoar d la data publicrii ,rspctiv pân la data d  dcmbri
2 , orl 2
Pntru inormatii suplimntar putti sa n contactati la tlon 2 22 

PRIMAR ,
BÎLBÎE CARMEN

ACTIVITATI :
1PUBLICAREA ANUNTULUI

18112016


2DEPUNEREA DOSARELOR DE CONCURS
ALE CANDIDATIILOR LA REGISTRATURA PRIMARIEI
COMUNEI EPURENI ,JUDETUL VASLUI SI VERIFI
CAREA DOCUMENTELOR DE DOSAR
19 11pîn p0512 2016

3SELECTIA DOSARELOR DE CATRE MEMBRII
COMISIEI DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A
CONCURSULUI

0 812 2016


4AFISAREA REZULTATELOR SELECTIEI

0812 2016

DOSARELOR
orl 12 :

5DEPUNEREA CONTESTATIEI PRIVIND
REZULTATELE SELECTIEI DOSARELOR

PANA PE DATA DE 09122015
ORA 14,00


6AFISAREA REZULTATELOR
SOLUTIONARII CONTESTATIILOR

09 Dcmri 2016,ORA 14,00


7SUSTINEREA PROBEI SCRISE

14 dcmri2016 ORA 9,00


8AFISAREA REZULTATELOR
PROBEI SCRISE

14 dcmri 2016 ORA 15,00


9DEPUNEREA CONTESTATIILOR PRIVIND
REZULTATELE PROBEI SCRISE

PANA IN DATA DE 15 dcmnri 2016
Orl 10


10AFISAREA REZULTATELOR SOLUTIONARII
CONTESTATIILOR

16dcmri 2016ORA 9,00


11SUSTINEREA INTERVIULUI

16 dcmri 2016ORA 10,00


12COMUNICAREA REZULTATELOR DUPA
SUSTINEREA INTERVIULUI

16dcmri 2016 –ORA 12,00


13 DEPUNEREA CONTESTATIILOR PRIVIND
REZULTATUL INTERVIULUI

PANA PE DATA DE 16 12 2016
ORA 15,00

14AFISAREA REZULTATELOR SOLUTIONARII
CONTESTATIILOR

17122016ORA 10,00


15AFISAREA REZULTATULUI FINAL AL
CONCURSULUI

19dcmri 2016ORA 10,00


16NUMIREA PE FUNCTIE

01 inuri 2017

PRIMAR ,
BÎLBÎE CARMEN 

