R O M ÂN I A
JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA NUCI

ANUNŢ
Primăria Comunei Nuci, Judeţul Ilfov , organizează ȋn perioada 7 – 9 iulie
2021, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant,
corespunzator funcţiei contractuale de execuţie de paznic ȋn cadrul aparatului de
specialitate al primarului, compartimentul administrativ.
I Condiţii generale:
- Prevăzute la art. 3 din Regulamentul Cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcţiilor
contractuale și a criteriilor de promovare ȋn grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,
aprobat prin HGR nr. 286/2011.
II Condiţii specifice:
- Studii medii sau generale
- Vechime ȋn muncă minima necesara – nu se solicita
- O bună capacitate fizică și de adaptare la condiţii noi;
- Disponibilitate de lucru ȋn echipă.
III Dosarul de ȋnscriere la concurs va conţine urmatoarele documente:
a) Cerere de ȋnscriere la concurs adresată conducatorului autorităţii publice
organizatorice;
b) Copia actului de identitate;
c) Declaraţie de consimţămȃnt privind prelucrarea datelor cu caracter
personal;
d) Copia diplomei de absolvire studii;
e) Copia carnetului de muncă și/sau adeverinţa care să ateste vechimea ȋn
muncă;
f) Cazier judiciar;
g) Adeverinţa care atestă starea corespunzătoare, cu menţiunea „ apt pentru
muncă”;
IV Calendarul de desfașurare a concursului
IV.1 Depunerea dosarelor de concurs
Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei Comunei Nuci, judetul Ilfov,
persoana responsabilă cu primirea, doamna Bănica Mihaela Nicoleta, ȋn termen de
10 zile lucrătoare de la data afișării anunţului, respectiv 28 iunie 2021
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IV.2. Selecţia dosarelor de concurs
Ȋn termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de
depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de
concurs pe baza ȋndeplinirii condiţiilor de participare.
IV.3. Comunicarea rezultatelor selecţiei dosarelor
Rezultatele selecţiei dosarelor de ȋnscriere se afișează de către secretarul
comisiei de concurs, cu menţiunea „ admis” sau „ respins”, ȋn termen de o zi
lucrătoare de la data expirarii termenului de selecţie a dosarelor.
IV.4. Proba scrisă
Proba scrisă se desfășoară ȋn data de 7 iulie 2021 ora 11.00 la sediul Primăriei
comunei Nuci, judeţul Ilfov
IV.5. Interviul
Interviul se susţine ȋn data de 9 iulie 2021 ora 11.00 la sediul Primăriei
comunei Nuci, judeţul Ilfov
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