ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMARIA COMUNEI DORNEŞTI
Telefon 0230.568217,
Fax 0230.568217,
e-mail: primariadornesti@yahoo.com
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În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Nr.1027/2014-Primăria comunei Dorneşti organizează
concurs -pentru ocuparea postului de CONDUCATOR MASINI SI UTILAJE- personal contractual
pe perioadă
nedeterminată din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Dorneşti judeţul Suceava.
Concursul se va desfăşura În perioada 21-22.02.2022 la sediul Primăriei comunei Dornesti astfel:
A)- proba scrisă şi proba practică la data de 21.02.2022 orele 10,00 -14,00.
B)- interviul: data de 22.02.2021 ora 10,00.
Dosarul de concurs se depune În termen de 10 zile lucrătoare de la data anunţului, data limită 10.02.2022, ora
15,00, la sediul instituţiei la d-na. SPAC NICOLETA-DANIELA- secretarul comisie de concurs.
Dosarul va conţine În mod obligatoriu:
-cerere de Înscriere la concurs + copia actului de identitate.

-copia diplomei

de studii şi altor acte care atestă efectuarea unor specializări.
şi/sau adeverinţa care să ateste vechimea În muncă şi după caz În
specialitatea studiilor.
-cazierul judiciar ţi Adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6
luni anterior concursului, eliberată de medicul de familie al candidatului.
-otte documente considera te relevante pentru desfăşurarea concursului.
-copia carnetului de muncă ,conform cu originalul

CONDIŢII DE PARTICIPARE:
I.Conditi i generale:
Poate participa la concurs persoana care:
are cetăţenia română.cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi domiciliul În România.
cunoaşte limba română scris şi vorbit.
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale.
are capacitate deplină de exerciţiu.
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.
nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infractiuni 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,( dovedit prin Cazier judiciar);
2.Conditii specifice:
studii
Medii/Generale/Profesionale
şi calificare/certificare
de: MASINIST LA MASINI PENTRU
TERASAMENTE
permis de conducere categoria B
abilităţi şi competente specifice postului.
BIBLIOGRAFIE
l.Ordonanta de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioareCpartea a
II l-a si partea a VII-a).
2.Legea 01'.571/2004
privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care
semnalează Încălcări ale legii.
3.Legea nr.319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Legea nr. 307/2006 - privind apărarea împotriva incendiilor. actualizată;
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