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JUDETUL GALATI
UAT COMUNA TUDOR VLADIMIRESCU
NR

ozl

ANUNT CONCURS
UAT Comuna Tudor Vladimirescu, cu sediul in comuna Tudor Vladimirescu , str.
Principala nr. 788, judetul Galati, organizeazd, concurs pentru ocuparea unui post contractual
vacant de executie pe perioada nedeterminata de mucitor calificat I, in cadrul
compartimentului Serviciul Voluntar pentru Situa(ii de Urgenftr
Conditii generale:
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

Condifii specifice:
-studii :minimllclase
- permis de conducere categoria B, C.

Conditii de desfasurare a concursului:
- Data depunerii dosarelor: 6 septembrie 2021 - l7 septembrie 2021;
- Selectia dosarelor: 2l septembrie202l;
- Proba practica de evaluare a aptitudinilor fizice : 29 septembrie 2021, ora 10.00 (conform
Anexei 3 din O.M.A.I. nr. 7512019 pentru aprobarea Criteriilor de performan(d privind
constituirea, incadrarea gi dotarea serviciilor voluntare gi a serviciilor private pentru situalii de
urgen{d, cu modificarile si completarile ulterioare) la Sala de sport a comunei Tudor
Vladimirescu;
- Proba interviu: se va afiga odata cu rezultatele probei practice, la sediul UAT Comuna Tudor
Vladimirescu;

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele documente:
- Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice organizatoare;
- Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii,
precum si copii ale altor acte de stare civila ( certificate de nastere, casatorie, livret militar);
- Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea
unor specializari;

-

Copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverintele care sa ateste vechimea in munca,
si dupa caz, in specialitata studiilor;
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) ;
- 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 (va contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea
acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii);
- Testare psihologica care sa ateste ca este apt din punct de vedere psihologic (cu
mentiunea apt pentru a desfasura activitati de sofer autospeciala PSI);
- Curriculum Vitae.

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se
certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in
copii legalizate.

Relatii suplimentare se pot obtine de la Piciu Catalina, inspector

in

cadrul

compartimentului de Resurse umane, la numarul de telefon:

Primar,
Gheorghe Coste
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