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*:yw'::wvbt 2020

ANUNT

Primdria oraqului Siret cu sediul in oraqul Siret, str. 28 Noiembrie, nr. 1" iucletul
Suceava, organizeazd concurs pentru ocuparea postului vacanl, pe duratd nedeterrninatd" de
muncitor calificat in cadrul Serviciului rransporl ;i intrelinere strdzi;
Cairdidalii tlebuie sd indeplineascd concliliile generale pr::evdzute cle arl. 3 al I{ogglap:e1tgili-
cadru aprobat prin H.G. 6l20Il

Condiliile specifice necesare in vederea participdrii la concurs Ei a ocupdrii funcliei
contractuale sunt:

- studii generale sau gcoald profesionald;
- vechime - nu este caztl..

Data ;i ora desfdgurdrii concursului:
. 29.A6.2020, ora 10.00: proba smisb;
. 0I.07.2020, oru I0.00: proba de interviu
Locul de desfbqurare a concursului: sediul Primdriei oragului Siret, str. 29 Noicmbrie
nr.1.

o copia actului de identitate sau orice alt document care atest[ identitatea, potrivit legii,
dupd, caz;

o copiile documentelor care sd ateste nivelul studiilor Ei ale altor acte care atestd
efectuarea unor speci alizdri, precum gi copiile documentelor care atestd indeplinirea
condiliilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institulie publica;

o carnetul de muncd sau, dupd, caz, adeverinfele care atestd vechimea in muncd,in
meseria gi/sau in specialitatea studiilor, in copie;

t cazietul judiciar sau o declaralie pe propria rdspundere cd nu are antecedente penale
care sd-l facd incompatibil cu funcfia pentru care candideazd;

' adeverinld medicald care sd ateste starea de sdnitate corespunzdtoare eliberatd cu cel
mult 6 luni anterior deruldrii concursului de cdtre medicul de familie al candidatului
sau de cdtre unitdlile sanitare abilitate;

o curriculum vitae;
Adeverinla care atestd starea de sdndtate conJine, in clar,num drul, data, numele

emitentului gi calitatea acesteia, in format standard stabilit de Ministerul SAndtdlii.
In cazul in care candidatul depune o declarafie pe proprie rdspundere cd nu are

antecedente penale, in cazul in care este declarat admis la selecfia dosarelor, acesta are
obligalia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tdrziu
pAnd la data desftqurdrii primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii qi carnetul de muncd sau,
dupd caz, adeverinfele care atestd vechimea vor fi prezentate qi in original in vederea
verifi cdrii conformitdlii copiilor cu acestea.



Detalii privind condiliile specifice gi bibliografia de,concurs sunt disponibile accesand
pagina oficiald.
Rela{ii suplimentare ou privire la acest concurs se pot obJine la sediul Primdriei oragului Siret.
str. Noienrbrie nr.1, precurn qi la numdrul de telefo n 023012g0901 int.25.
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