COMUNA HĂRMĂNEȘTI
JUDEŢUL IAŞI
ANUNŢ
În conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare
se aduce la cunoștința celor interesați organizarea concursului pentru ocuparea a două posturi
vacante din cadrul Serviciului de gospodărire comunală a Primăriei Hărmăneşti, județul Iași.
Concursul va avea loc în data de 18.02.2020, ora 1000 la sediul Primăriei Hărmănești,
județul Iași.
Dosarele pentru concurs se pot depune în perioada28.01.2020 – 10.02.2020, ora 1600 la
sediul Primăriei Hărmănești, la secretarul comisiei de concurs, dna. Fasolă Daniela Liliana – tel:
0232/722000, email: harmanesti@is.e-adm.ro.
A.
Posturile vacante pentru care se organizează concursul:
- Funcție contractuală de execuție - muncitor calificat în cadrul Serviciului de gospodărire
comunală a Primăriei Hărmăneşti, județul Iași – un post;
- Funcție contractuală de execuție – muncitor necalificat în cadrul Serviciului de gospodărire
comunală a Primăriei Hărmăneşti, județul Iași – un post;
B.

Documentele necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:
a) cerere de înscriere la concurs adresată primarului comunei Hărmănești, județul Iași;
b) copia actului de identitate;
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;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie;
g) curriculum vitae;

C.

Probele stabilite pentru concurs :
- selecţia de dosare: 11.02.2020, la sediul Primăriei Hărmănești, județul Iași. Rezultatele
selecției de dosare se vor afișa în termen de o zi lucrătoare. Contestațiile privind selecția
de dosare se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării
rezultatului selecţiei dosarelor. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face
imediat după soluţionarea contestaţiilor.
- probă scrisă: 18.02.2020, ora 1000 la sediul Primăriei Hărmănești, județul Iași. Rezultatele
probei scrise se vor afișa în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării
probei. Contestațiile privind proba scrisă se pot depune în termen de cel mult o zi

lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise. Comunicarea rezultatelor la
contestaţiile depuse se face imediat după soluţionarea contestaţiilor.
- interviu: 21.02.2020, ora 1000 la sediul Primăriei Hărmănești, județul Iași. Rezultatele
interviului se vor afișa în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.
Contestațiile privind interviul se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la
data afişării rezultatului. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face imediat
după soluţionarea contestaţiilor.
Rezultatele finale se afişează până pe data de 27.02.2020, ora 1600.
D.

E.

Condiţii de desfăşurare a concursului :
- data până la care se pot depune dosarele de înscriere: 10.02.2020, ora 1600, la sediul
Primăriei Hărmănești, județul Iași, la secretarul Comisiei de concurs, dna. Fasolă Daniela
Liliana.
- data și ora organizării probei scrise: 18.02.2020, ora 1000 ;
- locul organizării probei scrise: sediul Primăriei Hărmănești, județul Iași.
Condiţii de participare la concurs :
Pentru funcția contractuală de execuție de muncitor calificat în cadrul Serviciului de
gospodărire comunală a Primăriei Hărmăneşti, județul Iași:
 Condiții generale, conform art. 3 din H.G. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:
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.

E.

 Studii : studii generale – Școala profesională;
 Cerinţe specifice – permis categoria B+C.
Pentru funcția contractuală de execuție de muncitor necalificat în cadrul Serviciului de
gospodărire comunală a Primăriei Hărmăneşti, județul Iași:
● Condiții generale, conform art. 3 din H.G. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:
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.
● Studii : studii generale.
Bibliografia de concurs și fișa postului - afișate alăturat.

Primar,
Ioan Secrieru

Secretar general al comunei,
Daniela Liliana Fasolă

