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Primăria comunei Bucu. cu scdiul în comuna Bucu, strada Calea Bucuresti nr.10l,
Judetul lalomiţa, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminata, a unui
post aferent functiei contractuale de executie vacante de muncilor necalificati în
cadrul Cnmparîimentului Intretinere Pntrimnniu.

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:
:) cerere de încuiere la concurs;
n) copia aerului dc idcniliaic sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii,
după …;
c) copiile documentelor care să ateste ttlvelul studiilor Şi ale altor acte care atestă efectuarea
unor spectallzîiriediploma de Studii sau certificat de calificare,precuin ş. copiile
documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de
autoritatea sau institutia publică;
d) cametul de muncă sau, după caz, adeverintele care atestă vechimea În muncă, în meserie
şi/sau în Specialitatea studiilor. in copie:
e) cazieml judiciar sau o declaraţie pc propria raspundere că nu are nnrececlentc pcnalc care
s'Zt—l facă incompatibil cu functia peritni care candidează, Candidatul declarat admis la

selecţia dosarelor care a depus la înscriere () declaraţie pc propria raspundere că nu are
antecedente penale are obligatia de a completa dosarul de concurs —u originalul cazierului
Judiciar, cel mai Iârziu până la data destaşurarii primci probe a concursul e

() adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult
6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie ill candidatului sau de câtre
unităţile sanitare abilitate; Adeverlma va conţine, în clar. vlumfmll, data, numele emitentului
şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
g) curriculum Vitae;

Cu " e octctor mentionate la lit. ti) _ d) vor n prezentate însoţite şi de documentele
originale, în vederea verificarii conformi aţii copiilor cu acestea.

Dosarul de cvncurs se depune la sediul Primăriei comunei Bucu, la secretarul
comisiei de concurs, domnul Serban Valentin-Inspecwr .

Cond de participare tu concurs:

- Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţ
a)are cctătcnia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
il) cunoaste limba română, Scris ŞI vorbit:
0) are vârsta minimă reglementată de prcvcderile legale;
d) arc capacitate deplina de excrciţiu;



e) are o stare de sănătate corespunzatoare, atestată pe baza adeverintei medicale eliberate de
medicul de familie sau de unităţile sanitaie abilitate,
f) îndeplineşte condiţiile de studii şl, după caz, de vechime sau alte condi… specifice potrivit
cennrelor postului scos la concu
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni cot-lira umanităţii, contra
statului ori contra autoritatrr, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
infăptuirca justitiei, de fals ori a unor fapte de compiie sau a unei infractiuni savarsite cu
intcnţic, care ar facere incompatibilă cu exercitarea funciiei, cu excepna situatiei in care a
intervenit reabilitarea.

. Conditii spee re pentru ocuparea postului:

a) , să fie cel puţin absolvent al invatamantului general obligatoriu(absolvcnt a minim 3 clase);
b) , să aiba vechime in munca de minim 6 luni ;

Bibliografia pentru concurs:

.Legea nr.53/2003-Cndu1 Muiicll:an.39—Drepmnle si obligatiile salariatului;
art.247-zsz.lzaspunderea disciplinara.

rlregea ur.3|9/1006rLegea seeunlan. sr sana…" … munca,cu modrticanle SI completarile
ulterioare;

NOT —Aete/e normative cuprinie în prezenta bibliagrape vor avea farma aclunlizmă (ca
mullifîcărilc şi completările ulterioare, la data nrgzmizării concursului).

Tipul probelor de concurs, locul si data destiasuri'arii acestora. Calendarul de desfasu—
rare a concursului:

a} . termen in care se pot depune doaarcle de inscriere: in rermen de 10 zile lucratoare
dela publicarea anuntului in Vlonitnrul Oficial;
, institutia publică la care se depun dosarele de inscriere: Primăria comunei Bucu.

secreiaml comisiei domnul inspector Serban Valentin;
termen pentnr afisarea rezultatelor selecţinnării dosarelor de concurs: 1 zile de la
data expirarii termenului in care se pot depune dosarele;
termen de depunere a eventualelor contestatii la selectia dosarelor: 24 de are de la

afisarea/publicarea rezultatului selec —

b) . data desfăşurării probei scrise' laprllie 2020, ora 10.00
tennen pentru afisarea rezultatelor la proba scrisa: 1 apr e zuzu, … 16.30
termen de depunere a eventualelor contestarii la proba scrisa; : aprilie 2020, ora
16.30;
termen pentni afişarea rezultatelor la eventualele contestatii la proba scrisa: 3 aprilie
zuzu, ora 16.30,

c) data desfişuririi probei de interviu: 6 aprilie 2020v nra 10.00
— termen pentru afişarea rezultatelor la proba de interviu; 6 aprilie 1010, ora 14.00



* \em'lcn de depunere a eventualelor contestaţii la proba de interviu: 7 aprilie 1020,
or:14.00;

— termen pcmm afrşarea rezultatelor la eventualele contestaţii la pmba de interviu: &

aprilie 1020 … 14.00;
a) termen anşare rezultate finale : :; :prilie zozo ,… 16.30;

Relaţii supllmenlaxe se pol obţlne la sediul Primăriei comunel Bucududelul Ialomila tel/[ax
02432403 52.
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