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Nr. 799/14.01.2021
ANUNŢ
În conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare, Primǎria Oraşului Corabia angajeaza, fara
concurs, pe perioada determinata, cu norma de munca 4 ore/zi, 2 muncitori calificati. Angajarea se face pe perioada starii
de alerta, pe o durata determinata, ce nu poate depasi 30 de zile de la data incetarii starii de alerta. Activitatea se va
desfasura la Centrul de vaccinare comunitar anti-covid Corabia.
Candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele condiţii generale:
- cetǎţenia românǎ, cetǎţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic
European şi domiciliul în România;
- cunoaşterea limbii românǎ, scris şi vorbit;
- vârsta de minim 18 ani;
- capacitate deplinǎ de exerciţiu;
- stare de sǎnǎtate corespunzǎtoare postului pentu care solicitǎ înscrierea la concurs, atestatǎ pe baza adeverinţei
medicale eliberatǎ de medicul de familie sau de unitaţile sanitare abilitate;
- nu a fost condamnatǎ definitiv pentru savârşirea unei infracţiuni contra umanitǎţii, contra statului ori contra
autoritǎţii, de serviciu sau în legǎturǎ cu serviciul, care împiedicǎ înfǎptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie
sau a unei infracţiuni sǎvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilǎ cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care
a intervenit reabilitarea.
Conditii specifice:
- studii medii sau generale finalizate cu diploma de bacalaureat respectiv certificat sau diploma de calificare
- vechime minimă ȋn specialitatea studiilor necesare ocuparii postului – 5 ani.
Candidaţii vor depune la Serviciul Resurse Umane din Primǎria Corabia (Corabia, str. Cuza Vodǎ , nr.54), un dosar
care va conţine urmǎtoarele documente:
a)cerere de înscriere;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestǎ identitatea;
c)copia documentului care sǎ ateste nivelul studiilor;
d)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada
lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării postului;
e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria rǎspundere cǎ nu are antecedente penale care sǎ-l facǎ incompatibil cu
funcţia pentru care candideazǎ (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe
propria rǎspundere cǎ nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului
judiciar, cel mai târziu pânǎ la data desfaşurǎrii primei probe a concursului);
f)adeverinţǎ medicalǎ care sǎ ateste starea de sǎnǎtate corespunzǎtoare, eliberatǎ cu cel mult 6 luni anterior derulǎrii
concursului de cǎtre medicul de familie al candidatului sau de cǎtre unitǎţile sanitare abilitate
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau
colaborator al acesteia.
Calendarul desfasurarii procedurii de angajare:
Nr.
Activitate
Perioada
crt.
1
Depunere dosare de angajare
19.01.2021-20.01.2021, ora 12ºº
2
Verificare indeplinire conditii
20.01.2021, ora 14ºº
3
Afisare evaluare dosate
20.01.2021, ora 14³º
4
Interviu (daca este cazul)
22.01.2021, ora 10ºº
5
Afisare rezultat interviu
22.01.2021, ora 13ºº
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