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ANTINT

privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de angajat contractual/muncitor calificat I-TAmplat,cu Yznormd in cadrui aparatului de sfecialitate al primarului
comunei putna, judelul Suceava

1' Postul scos Ia concurs: un post de mttncitor calificat r-tdmplar cu yznorm6 -angajatcontractual in cadrul comparlimentului deserviie generald qi pazd al aparatului despecialitate al primarului comunei putna, judelul Suceava.

2. Documente necesare compretirii dosarului de concurs:

a)cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea , dupa caz;

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuareaunor specializari, precum 9i copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilorspecifice;

d) carnetul de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, inmeserie si/sau in specialitatea studiilor;

e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale caresa-l faca incompatibil cu functia pentru care cand id,eaza;

f) adeverinta medic ala care sa ateste starea de sanatate corespu nzatoareeliberata cu cel mult6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catreunitatile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.
3' Locul de depunere a dosarelor: Primaria comunei Putna -secretariat d-na MitricMaria Paraschiva -secretar comisie concurs,telefbn 0230414102.4. Condi(ii generare gi specifice pentru ocuparea posturui:

Condilii generale Si specifice;



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 candrdeaza, atestata

pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare

abilitate;

f) indeplineste conditiile de studii : Studii generale Ei ;coald profesionald calificare

in meseria tAmplar universal

Condilii privind vechirnea in munc6: minim 9 anidomeniul tAmplar.

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.

5. Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora:

- Proba scrisl- 27 .01.2021- ora 10, sediul Primdriei comunei Putna.

- Interviu 19.01.2021 ora 10 sediul Primariei comunei Putna.

6. Bibliografia- conform anexei la prezenta

7. Calendarul de desfiqurare a concursului:
- Data limita qi ora pAnd la care se pot depune dosarele de concurs 19.01.2021

ora 15;

- Datele de desfEqurare a probelor de concurs: 27 .01.2021 proba scrisd qi

29.01.2021 interviul;
- Termenele de afiqare : proba scrisd 28. 01.2021 interviu 01.02.2021;

- Termenele in care se pot depune contesta{iile: I zilucrdtoare de la data afiqarii

rezultatelor;

- termenul de afiqare arezultatelor contestaliilor: o zi lucrdtoare de la expirarea

termenului de depunere a contestaliilor.
- Termenul in care se aftqeazd rezultatul final: o zi lucrdtoare de la expirarea

termenului de soluJionare a contestaliilor
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