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ROMANIA
JUDETUL VASLUI
PRIMARIA COMUNEI GAGESTI

E-mail : primariagagesti@yahoo.com

Nr. 1553 din 01.04. 2019
ANUNȚ

Primăria comunei Găgești, județul Vaslui, cu sediul in localitatea Gagesti, judetul
Vaslui, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante Consilier, clasa I, grad
profesinal asistent, din cadrul Compartimentului Agricol,Cadastru, Amenajarea Teritoriului
si Urbanism, 1 post.
Conditii de desfasurare a concursului: concursul se va desfasura la sediul Primariei
comunei Găgești, județul Vaslui.
Probele stabilite pentru conscurs/examen sunt: selectia dosarelor de inscriere, proba
scrisa si interviul.
Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa
precedenta.
Proba scrisa va avea loc in data de 07 mai 2019, ora 10 00 , la sediul Primariei
comunei Gagesti, judetul Vaslui.
Interviul se va sustine cu respectarea prevederilor art. 56 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008,
dupa sustinerea probei scrise.
Dosarele de inscriere se depun in termen de 20 zile de la data publicarii anuntului in
Monitorul Oficial Partea a III-a la sediul Primariei comunei Gagesti, judetul Vaslui .
CONDITII DE PARTICIPARE
Canditatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele condiţii generale :
a) cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
c) vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) capacitate deplină de exerciţiu;
e) stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază
de examen medical de specialitate;
f) îndeplinirea condiţiilor de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplinirea condiţiilor specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului
sau contra autorităţii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care impiedica
infaptuirea justitiei, infractiuni de falsori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă
pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
CONDITII SPECIFICE DE PARTICIPARE :
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 1 an;
- cunostinte de operare calculator Word, Excel, nivel mediu.
Dosarele de inscriere de concurs vor conţine în mod obligatoriu:

1.
2.
3.
4.

a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea
unor specializări şi perfecţionări;
5. e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru
perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea
studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
6. f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult
6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
7. g) cazierul judiciar;
8. h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa
calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia;
9. i) copii ale diplomelor, certificatelor sau altor documente care sa ateste detinerea
competentelor specifice necesare exercitarii functiei publice: cunostinte de operare
calculator Word, Excel, nivel mediu.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
Copiile de pe actele mai sus enumerate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul
comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În
acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la
înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică
competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot
parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub
sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor de către Primăria comunei
Gagesti din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a primăriei în format deschis, editabil,
în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special
amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.
Alte mentiuni referitoare la organizarea concursului:
- Proba scrisa consta in redactarea unei lucrari.
- Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte ;
- Sunt declarati admisi la interviu candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte ;
Relaţii suplimentare pot fi obtinute la sediul Primăriei comunei Găgești, județul Vaslui,
telefon 0235429788, e-mail : primariagagesti@yahoo.com , persoana de contact: doamna
Stupu Milica – Consilier principal.
Bibliografia poate fi obtinuta de pe site-ul oficial al primariei www.primaria-gagestivaslui.ro.
Anuntul a fost publicat astazi, 01 aprilie 2019, in Monitotul oficial al României Partea
a III-a, in ziarul Jurnalul si Vremea Noua ,la sediul Primariei comunei Gagesti, judetul
Vaslui si pe site-ul oficial al primariei www.primaria-gagesti-vaslui.ro , sectiunea Anunturi
–Posturi vacante.
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