
ANUNŢ
PRIMĂRIA COMUNEI CORNU ORGANIZEAZĂ  CONCURS DE OCUPARE FUNCŢIE CONTRACTUALĂ 

MUNCITOR CALIFICAT – Serviciul ADPP1) Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii :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.          2) În vederea participării la concurs, în termen de 10 zile lucrătoare de la data anunţului , candidaţii depun la secretariatul comisiei de concurs dosarul de  concurs, care va conţine în mod obligatoriu:a)cerere de inscriere la concurs adresata primarului comunei Cornu;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, 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; candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului. 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. Actele prevazute la alin. 2 lit. b), c) si h) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.3) Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin secretariatul de concurs, persoană de contact Iancu Daniela, tel.0244-367461.4) Dosarele se vor depune de candidaţi la sediul Primăriei Cornu din Bdul Eroilor, nr.750 – registratură - până cel mai târziu data de 03.06.2011, ora 16.00.5)Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului scos la concurs:- studii medii sau profesionale- calificare profesională într-unul din următoarele domenii: floricultură, întreţinere echipamente scule, mecanică, construcţii, dulgherie,tâmplărie;-vechime în muncă : minim 5 ani.6)Tipul probelor de concurs : proba practică şi interviu.7)Concursul va avea loc în data de  29.06.2011, ora 9,00, proba practică şi în data de 30.06.2011, ora 14.00, interviul;   Primar,                                                                      Cornel NANU
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