ANUNŢ
Primăria comunei Sfântu Gheorghe , judeţul Ialomiţa organizează concurs pentru ocuparea
unui post vacant de sofer (autogunoiera) in cadrul Serviciului Public de Salubrizare al comunei
Sfantu Gheorghe.
A.PROBE DE CONCURS
 Proba scrisă
 Interviu
B. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS
 condiţii generale: sunt cele prevăzute de art. 2 din HG. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri
publice
● condiţii specifice:
-studii generale
- permis conducere categoria B si C
- atestat de transport marfuri
- vechime in muncă-minim 3 ani
C.CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
1.Data depunerii dosarelor de înscriere la concurs- în termen de 10 zile lucratoare de la data
publicării în Monitorul Oficial al Romaniei ,partea a III-a( ultima zi de depunere a dosarelor de
concurs – 22.06.2022, orele 16.00
2.Proba scrisă – 29.06.2022, orele 10.00
3.Interviul – 30.06.2022 , orele 10.00
 Locul desfăşurării probelor – sediul Primăriei comunei Sfântu Gheorghe , str.Principală , nr.36 ,
sala de şedintă .
 Selecția dosarelor va avea loc la data de 23.06.2022 , orele 10.00
D.ACTE OBLIGATORII LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS
1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice
organizatoare;
2.copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3.copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, copiile documentelor care atestă indeplinirea condițiilor 1edical1;
4.copia carnetului de muncă, 1edical cu originalul, sau, dupa caz, o adeverință care să ateste
vechimea în muncă în meseria şi /sau în specialiatea studiilor;
5.cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil
cu
funcția
pentru
care
candidează;
6.adeverință 1edical care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către 1edical de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare
abilitate;
7.curriculum vitae;
E.RELAŢII SUPLIMENTARE
Relaţii suplimentare se pot obţine de la compartimentul secretariat din cadrul Primăriei
comunei Sfântu Gheorghe ,dna.Niță Tamara Ionela , telefon 0243/262001 .

