Unitatea Administrativ Teritorială
ORAŞUL GEOAGIU

ANUNŢ

CONCURS

UAT oraşul GEOAGIU, judeţul Hunedoara, organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea următoarelor posturi contractuale de executie vacante:
I.
În cadrul Compartimentului păşuni, târguri şi oboare din aparatul de specialitate al
primarului orasului Geoagiu:
A.
1 post maistru, tr. I
Condiții generale de participare la concurs: condiţiile prevăzute de art. 3 al Regulamentuluicadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările
ulterioare,
Condiţii specifice:
- să fie declarați apți din punct de vedere medical;
- să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
- să fie absolvenţi ai unui curs de specializare şcoala de maiştri mecanic, electromecanic;
- să aibă vechime în muncă de minimum 10 ani;
- să aibă vechime în specialitate de minimum 3 ani.
B.
1 post muncitor calificat tr. I
Condiții generale de participare la concurs: condiţiile prevăzute de art. 3 al Regulamentuluicadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările
ulterioare,
Condiţii specifice:
- să fie absolvenţi de studii gimnaziale sau studii liceale, respectiv studii medii liceale
finalizate cu diploma de bacalaureat;
- să aibă vechime în muncă de minimum 5 ani;
- să deţină certificat de absolvire/ calificare în meseria de mecanic agricol / horticultor
/instalator / sudor / zidar/ drumar.
II.
În cadrul Biroului Registrul Agricol, Cadastru, Control Comercial:
A. 1 post agent agricol, tr. II
Condiții generale de participare la concurs: condiţiile prevăzute de art. 3 al Regulamentuluicadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările
ulterioare,
Condiţii specifice:
- să fie declarați apți din punct de vedere medical;
- să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
- să aibă vechime în muncă de minimum 1 an;
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele documente, conform art. 6 al
Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu
modificările și completările ulterioare:
1.
cererea 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, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor
specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

4.
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în
meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
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 medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către
unitățile sanitare abilitate;
7.
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente
penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei
probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz,
adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității
copiilor cu acestea.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la Registratura Primăriei oraşului Geoagiu până la
data de 23.09.2016, inclusiv.
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei oraşului Geoagiu, situat în Geoagiu, strada
Calea Romanilor, nr. 141, judetul Hunedoara.
Concursul se va desfasura astfel:
- 04 octombrie 2016, ora 10,00 - proba scrisă; ora 13,00 – proba practică
- 05 octombrie 2016, ora 10,00 - interviul
Relaţii suplimentare la Biroul Secretar din aparatul de specialitate al primarului oraşului
Geoagiu, tel. 0254.248.880 int. 104.

