
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA CIOCĂNEŞTI

ANUNŢ

Primăria comunei Ciocăneşti,judetul Suceava, anuntă organizarea examenului/concursului,pentru
ocuparea unui post vacant , de muncitor calificat- pe perioada determinata,in cadrul Compartimentului:
Posturi pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri europene.

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Ciocăneşti, judeţul Suceava ,în data de
18.06.2018, ora 10,00 ,constând in realizarea unei lucrării practice,cu echipamentele din dotarea
Primăriei Ciocăneşti,respectiv pentru executie lucrari de îngrijire/întretinere/reparatii obiective
publice care fac obiectul unor investitii finantate prin proiecte europene, apartinând domeniului
public al comunei şi sustinerea unui interviu.

Proba practică va avea loc în data de 18.06.2018,ora 10,00.
Interviul în data de 18.06.2018,ora 14,00.
Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de H.G.R. nr. 286/2011,art.3.

Poate participa la 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.

Condiţiile specifice de participare sunt:
-Studii medii sau generale
-pot participa la examen/concurs persoane persoane care au calificarea necesara cerintelor
postului,dovedită cu diplomă sau certificat de calificare profesională.
- documentele necesare pentru înscriere la concurs,sunt:
a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor

specializari/cursuri, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste

vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca

incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala 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;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului (de exemplu memoriu cu activităţile

cele mai importante desfăsurate,care să ateste experienţa in meserie).

http://www.model-de.ro/Rezumate+si+referate-p3-424-1-1.htm
http://www.model-de.ro/Cerere%2C+model+cerere%2C+modele+de+cereri-p2-33-1-1.htm
http://www.model-de.ro/Acte+necesare+pasaport%2C+buletin%2C+inmatriculare+auto-p2-31-1-1.htm
http://www.model-de.ro/Adeverinta+-+modele-p3-363-1-1.htm
http://www.model-de.ro/Model+declaratie+oficiala-p3-442-1-1.htm
http://www.model-de.ro/Adeverinta+-+modele-p3-363-1-1.htm
http://www.model-de.ro/Model+de+cv+european+-p3-20-1-1.htm


Pot participa la concurs persoane,cu studii medii sau generale,avînd o stare de sănătate
corespunzătoare şi experienţă în domeniul solicitat.
Modalitatea de selectare a candidatului în vederea ocupării posturilor:in ordinea descrescătoare
notelor/mediilor obtinute de candidati.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul instituţiei,în perioada 06.06.2018-
15.06.2018.

Relaţii suplimentare la sediul institutiei/ si telefon 0230/578135.


