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Nr. 6997/27 decembrie 2018 

A N U N Ţ  

 

 Primăria comunei Griviţa, judeţul Vaslui, cu sediul în sat Griviţa, comuna Griviţa, judeţul 

Vaslui, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante de 

execuţie: 

 - muncitor calificat I, Compartiment Administrativ gospodăresc. 

  

1. Condiţii de desfăşurare a concursului: 

 - locul depunerii dosarelor de înscriere: Primăria comunei Griviţa, secretar, în termen de 10  

zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, cel 

mai târziu pe data de 14.01.2019; 

 - proba scrisă: 23 ianuarie 2019, ora 10.00 la sediul administrativ al Primăriei comunei 

Griviţa, în Sala de şedinţe a Consiliului local. 

 - interviul: 25 ianuarie 2019, ora 12.00 la sediul administrativ al Primăriei comunei Griviţa, 

în Sala de şedinţe a Consiliului local. 

 

2. Condiţiile generale de participare la examen: 

 - la concurs pot participa persoanele ce  îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 3 din H.G. 

nr. 286/2011: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 

statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 

justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar 

face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

3. Acte necesare înscrierii la concurs 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 

organizatoare; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale 

postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;  

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau 

în specialitatea studiilor, în copie; 
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e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 

facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

f) adeverinţă 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 unităţile 

sanitare abilitate; 

g) curriculum vitae. 

 

4. Conditii specifice de participare: 

- studii gimnaziale; 

- vechime minim 3 ani. 

 

5. Bibliografie: 

1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi 

completarile ulterioare; 

2. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată cu modificările şi completarile ulterioare; 

3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autorităţile şi 

instituţiile publice, cu modificările şi completarile ulterioare; 

4. Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă. 

 

 

 Primarul comunei Griviţa           Secretar 

            Munteanu Alina Iuliana                                              Vătafu Bogdan Constantin 


