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ANUNŢ
Primăria Mihai Viteazu organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea postului contractual vacant de guard(femeie de serviciu).
Concursul consta intr-o proba practica si interviul.
Susţinerea probei practice va avea loc în data de 09.04.2020 ora 10.00, iar
susţinerea interviului va avea loc în data de 09.04.2020, ora 13.00 la sediul
Primăriei Mihai Viteazu.
Rezultatele interviului se vor afisa la sediul Primariei comunei Mihai
Viteazu si pe site in data de 09.04.2020.
Contestatiile se pot depune la sediul Primariei comunei Mihai Viteazu in
termen de 24 de ore de la data afisarii rezultatului.
Dosarele se pot depune la Compartimentul Resurse umane din cadrul
Primăriei comunei Mihai Viteazu până la data de 02.04.2020, ora 1200.
Conditiile generale de participare sunt cele prevazute de art. 3 din HG
nr.286/2011:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare
abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice
potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității,
contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei
infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției,
cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice de participare:
- studii generale;
- curs de calificare fochist autorizat ISCIR;
- disponibilitate program flexibil;
Dosarul pentru înscrierea la concurs va conţine următoarele DOCUMENTE:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae;
c) copia actului de identitate;
d) copia carnetului de muncă si după caz, a adeverinţei eliberate de angajator
pentru perioada lucrata, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în
specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) copia adeverinţei care atesta starea de sănătate corespunzătoare, eliberată
cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie
al candidatului;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care sa ateste calitatea sau
lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.
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