PRIMĂRIA COMUNEI MORĂREŞTI
JUDEŢUL ARGEŞ
Tel/fax:0248.240.011/0248.240.012
e-mail:primaria.moraresti@yahoo.ro

ANUNȚ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

Primăria comunei Morărești cu sediul în localitatea Morărești, Str. Bisericii, Nr.
26A, Județul Argeș, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual pe
perioadă nedeterminată aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat și completat de
H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituției.
Dosarele privind candidatura se pot depune la sediul Primăriei Morărești, la
registratura instituției începând cu data de 21.12.2020, ora 08: până la data de
05.01.2021 ora 14:00.
Concursul va avea loc în data de 14.01.2021, la sediul primăriei Morărești, după
cu urmează:
- Proba scrisă, la ora 10:00,
- Proba interviu la ora 13:00.
I.

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiții:
- Să fie cetățeni români, cu domiciliul stabil în România,
- Să cunoască limba romană, vorbit și scris,
- Să aibă vârstă minima reglementată de prevederile legii,
- Să aibă capacitate deplină de exercițiu,
- nivelul studiilor – Școală profesională;
- Calificări – Permis conducucere categoria B, C, D și E, cu atestat profesional
pentru transportul public de persoane în termen de valabilitate
- Să îndeplinească condițiile medicale și psihologice necesare ocupării postului,
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani.
II.
Dosarul pentru înscrierea la concurs va conține următoarele documente:
- Cererea de înscriere la concurs adrestă primarului localității,
- Curriculum vitae,
- Copie carte CI în termenul de valabilitate,
- Copie documente care etesă nivelul studiilor, și calificărilor/atestatelor
profesionale,
- Adeverință medicală,
- Cazier judiciar, sau declarația pe propria răspundere.
III.
Concursul se va desfăşura sub următoare formă:
- Probă scrisă,
- Interviu,

IV.

Contestațiile se pot depune doar pentru proba scrisă în termen de 1 oră de
la afișarea rezultatelor.
Soluționara contestațiilor se va realiza de către comisia de contestație în
acceași zi prin recorectarea testului candidatului în fața acestuia.
Candidatul care a obținut minim 50 de puncte la proba scrisă poate intra la
proba de Interviu.
Candidatul se consideră admis dacă a totalizat minim 70 de puncte din
totalul maxim de 100 de puncte.
Ocuparea postului se va face în ordine descrescătoare a punctajului
obținut.

Candidatul care a obținut cel mai mare punctaj este considerat angajat
începând cu următoarea zi a susținerii examenului, încheindu-se contractul de muncă
pe perioadă nedeterminată.
În perioada în care este angajat îndeplinește sarcinile de serviciu conform fișei
postului dar și alte atribuții stabilite prin dispoziție de Primar.

Reprezentant legal,
Purcaru Gheorghe
Primar
Semnătură și ștampilă
__________________

