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+JDETUL VRANCEA
PR.IMARIA COMUNEI NEREJU

AI{UNT
Primdria Nereju, cu sedi'l in comuna Nereju, judelul vrancea,
organrz'eazd' concurs conform H.G. 286/2011. pentru ocuparea pe o perioadd
nedetetminatd a funcliei contractuale de ingrijitor la ioompaltimentul
administrativ din cadrul aparatului de specialitat. il p.i-urului comunei Nereju.
concursul

F

se va

desfisura la sediul primiriei Nereju, astfel:

Proba scrisi: 03.02.202,0, ora10,00;

Pentru participarea la concurs, candida{ii trebuie

sI

indeplineasci

urmitoarele condifii:
Condi{ii generale:

*

are cetd{enia rom6nd, cetdlenie a altor state membre ale Uniunii Europene
sau a statelor apar\indnd Spa{iuiui Economic European gi domiciliul in

Rom6nia;

rbit;
prevederile iegale;
;

*
,
+

oare postului pentru care candtdeazd,
atestatd pebaza a<Jeverin{ei medicale eliberate de medicul de familie sau
de unitdlile sanitare abilitate;
indeplineqte condiliile de studii gi, dupd caz, de vechime sau alte condilii
specifice potrivit cerin{eior postului scos la conclrrs;
nu a fost condamnatd definitiv pentru sd"vArqirea unei infi:acliuni contra
umanitdlii, contra statului ori contra autoritdtii, de serviciu sau in 1eg?itur6
cu serviciul, care impiedicd infbptuirea justiliei, de fals ori a unor tupt" A,
coruplie sau a unei infracliuni sdv6rqite cu inten{ie, care ar face-o

incompatibild cu exercitarea funcliei, cu excelllia situariiei in care
intervenit reabilitarea.

a

4
#

Condifii specifice postului:

studii: diploma de 8 clase;
vechime: fird vechime;
"4 disponibilitatea de a lucre sambdta gi dumini ca, cdnd,este nevoie.

Dosarul de concurs va confine urmdtoarele clocumente:
t cerere de inscriere la concurs adresatd conducdtorului autoritSfii sau
instituliei publice or gantzatoare ;
"ek copia actului de identitate sau orice alt document care atestd identitatea,
potrivit legii, dupd, caz;
{* copiile documenl.elor care sd ateste nivelul stucliilor qi ale altor acte care
atestd efectuarea unor specializdri, precum qi copiile documentelor care
atestd indeplinirea condiliilor specifice ale postului solicitate de autoritatea
sau institulia publicd;
** carnetul de muncd sau, dupd caz, adeverin{ele care atestd vechimea in
munc6, in meserie qi/sau in speciaritatea studiilor, in copie;
* cazierul judiciar sau o declaralie pe propria rdspunclere c6 nu are
antecedente penale care sd-l facd incompatibil cu funcJia pentru care

*
4

candideazd;
adeverinld medic,ald care sd ateste starea de sdndtate corespunzdtoare
eliberatd cu cel mult 6 luni anterior deruldrii concursului cle cdtremedicul
de familie al candidatului sau de cdtre unitdtiie sanitare abilitate:
curriculum vitae.

candidafii vor depune dosarele de participare la concurs la sediul
Primiriei comunei Nereju, judeful Vrancea.
Rela{ii suplimentare gi coordonatele de contact pentru depunerea
dosarelor de concurs:
faxz A237 266 149,

e-mail:

email:

;

BIBLIOGRAF'IE
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Candidalii vor avea in vedere la studierea actelor normative din
bibliografie, inclusiv republicirile, modificirile gi compleririle ulterioare
ale acestora.

