
 
 

PRIMĂRIA ORAŞULUI  LUDUŞ
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Tel: 0265-411548, 0265-411716, Fax: 0265-413402, CF:5669317
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   Nr. 29355 / 06.10.2014

Anunţă concurs, pentru ocuparea  postului de muncitor calificat-servant pompier, pe durată
determinată în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

 LOCUL DE  DESFASURARE  : Sediul Primăriei oraşului Luduş, 
 DATA:           -proba sportivă :                        04.11.2014,  ora  10,00

- proba scrisă  :                           05.11.2014,  ora 10,00
            - interviul :                                   07.11.2014,  ora 11,00

CONDIŢII  DE  PARTICIPARE  LA  CONCURS :prevăzute de art.3 din Anexa la H.G.nr. 286/2011
 -studii  medii sau profesionale 
 -apt din punct de vedere fizic şi psihic pentru activitatea de prevenire  şi stingere a incendiilor
 -abilităţi de comunicare şi relaţionare bună în echipă 
 -domiciliul sau reşedinţa în oraşul Luduş 
DOSARUL DE  CONCURS : va conţine în mod obligatoriu ;
  - formular de înscriere (formular tip);
  -copie după actul de identitate ;
  -copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
  -copia carnetului de muncă şi/sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă sau în specialitate 
  -cazierul judiciar ;
  -adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare  
  -copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale, recomandare de la ultimul loc de muncă ;
  -declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică  ;
            

 Dosarele de înscriere la concurs, vor  fi depuse de candidaţi la secretariatul Primăriei oraşului Luduş.
             Data pînă la care se pot depune dosarele :  20 octombrie   2014,  ora   15,00
            Alte informaţii în legătură cu condiţiile de desfăşurare a concursului,condiţiile de participare la
concurs,  bibliografia  şi  actele  solicitate  candidaţilor  pentru  dosarul  de  înscriere  se  pot  obţine  la  Sediul
Primăriei oraş Luduş sau la  telefonul  0265/411716 ( Resurse –Umane).
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