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Nr.9198 / 10.09.2018
ANUNŢ
Primăria Comunei Albeşti, Judetul Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea
unui post vacant de execuţie de natură contractuală -electrician, Compartiment Administrativ pe perioada
nedeterminata, conform H.G. nr. 286/2011 modificata prin H.G. nr. 1017/2014.
I. Documentele solicitate candidaţilor pentru intocmirea dosarului de concurs :
- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei ,
- copia actului de identitate ,
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări,calificare electrician, precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor
specifice postului,
- carnetul de muncă, completat până la data de 31.12.2010 sau, după caz, o adeverinţă care să ateste
vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor,începând cu data de 01.01.2011, in copie;
- cazierul judiciar;
- adeverinta medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului, eliberata de către unităţile sanitare abilitate;
- curriculum vitae (CV).
Copiile de pe actele solicitate pentru depunerea dosarului de concurs vor fi însoțite de documentele
originale în vederea verificării conformității copiilor cu originalul si de opisul documentelor.
Dosarele de concurs se vor depune la Primaria Comunei Albesti,judetul Constanta, Sos.Mangaliei, nr. 31
la dna Virlan Rodica,care asigura secretariatul comisiei de concurs,telefon-0241736708,0733912636.
II. Conditii generale pentru ocuparea postului :
- cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând
Spațiului European și domiciliul în România;
- cunoaște limba română, scris și vorbit;
- vârsta minimă reglementata de prevederile legale ;
- capacitate deplină de exercițiu;
- stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței
medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
- indeplineste condiţiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor
postului scos la concurs,
- nu a fost condamnat 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 corupie sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
III. Condiţii specifice pentru ocuparea postului de natură contractuală vacant- electrician
1. cel putin studii gimnaziale+ curs calificare in meseria de electrician,dovedit in baza unui certificat sau
adeverinta de absolvire,

2. abilitati, calitati si aptitudini necesare : seriozitate, receptivitate, obiectivitate, capacitate
de comunicare,
3. disponibilitate pentru lucru in program prelungit, când este cazul,
4. fara vechime in specialitatea functiei .
5. absolvent curs calificare /atestat de electrician, dovedit in baza unui Certificat /Adeverinta de
absolvire/atestat.
IV. Calendarul de desfasurare a concursului la sediul Primariei Albesti,judetul Constanta
- Proba scrisă:- 03.10.2018 orele 10,00 , afisare rezultate orele 14.00
- Proba interviu- 05.10.2018 orele 10,00, afisare rezultate orele 14,00
- Depunerea dosarelor de concurs :– in perioada de la 10.09.2018 - 21.09.2018 intre orele 09,00-16,00.
- Selectia dosarelor de concurs- 24.09.2018 orele 10,00
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