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ANUNT
Avdnd in vedere prevederile Hotirarii Guver[ului Rom6[iei w.2861 2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzAtor fuoc ilor contactuale gi a criteriilor de promovare in grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plitit din
fonduri publice, cu modificdrile gi complettuile ulterioare,

Direc{ia Venituri Buget Locsl Sector 2
organizeazd concunpentu ocupatea a doud posturi de

INGRIJITOR
jitor
Postul de ing
face pate din categoria personal contractual de execulie $i se incheie contract
pe perioadd nedeterminati. Concurcul va consta

.
.
.

in urmAtoarele probe:
Proba practica, 18 decembrie 2018, ora 10:00, la sediul Direcliei Venituri Buget Local
Secror 2 din Bd. Cd iOborff, 10.
lnterviu, 20 decembrie 2018, ora 10:00, Ia sediul Direcliei Venituri Buget Local Sector 2
dir Bd. Garii Obor ni. 10.
in vederea participirii la concurs, candidalii trebuie s[ indeplineascd cumulativ condiliile
generale precum gi condiliile specifice stabilite prin fi$a postului, pentru ocuparea funcliei
contractuale, duptr cum urmeaz6:

Conditii eenerale de DarticiDare la concurs:

a)
b)
c)
d)
e)

0
g)

Are cetdlenie romend, cetAFnie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
apa{inand Spaiiului Economic European gi domiciliul in Romdnia;
Cunoa$te limba rom6na, scris 9i vorbit;
Are varsta miniml reglementatA de prevederile legale;
Are capacitate deplintr de excrciliu;
Are o stare de strndtate corespunzatoare postului pentu care candideazI, atestati pe baza
adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de unita$le sanitare abilitate;
Indeplineire condiliile de studii $i, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice pot vit
cerinlelor postului scos la concurs;
Nu a fost condamnate definitiv pentru strvarsirea unei infracliuni contra umanitdlii, contra
statului sau contra autoritdtii, de serviciu sau in legaturA cu serviciul, care impiedici
inl6ptuirea justiliei, da fals ori a unor fapte de coruplie sau a unei infracliuni strv&$ite cu
intenlie, care ar face-o incompatibile cu exercitarea funcliei, cu exceplia situaliei in care a
intervenit reabilitarea.

Conditii specilice pentru ocuparea postului vacant. pe perioadi nedeterminattr stabilite

pe

-Nivelul studiilor: studii generale sau studii medii liceale absolvite cu diploma

de

baza fisei postului yacant!

bacalaureati
- Vechime in huncd: minimum 2 oni;

Documentele solicitate candidatilor Denlru lntocmirea dosarului de concurs sunt:

a)
b)
c)
d)
e)

0

cerere de inscriere la concus adresatd conductrtorului instituliei;
copia actului de identitate;
copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor;
copia cametului de muncl sau dupa caz, adeverinlele care ates6 vechimea in munca, in
meserie gi/sau in specialitatea studiilor, in copie
cazierul judiciar sau o declaratie pe propia rdspundere cA nu are antecedente penale carc
str-l faci incompatibil cu funclia pentru care candideaza;
adeverinla medicala care si ateste starea de sdndtate corespunztrtoare eliberata cu cel mult

6 luni ante or derultrrii concursului de cate medicul de familie al candidatului sau de
unitdlile sanitare abilitate;
cuniculum vitae.
cAtre

g)

Actele vo! fi prezentate fi in odginal, in vederea verifictuii conformitalii copiilor cu acestea.

Locul de desfisurare:
Proba practici a colcursului va avea loc in data de 18.12,2018, ora 10.00, la sediul Direcliei
Venitu Buget Local Sector 2 din Bd. Garii Obor nr. 10.

Interviul concursului va avea loc in data de 20,12.2018, ora 10:00, la sediul Direcliei Venituri
Buget Local Sector 2 din Bd. Girii Obor nr. 10.
Persoana desemnatd pentu asigurarea secretariatului comisiei
coordonato! Compartiment Resurse Umane.

de concurs: Ior

Cristina,

Dosrrele de lnscriere se deputr in termen de 10 zile lucrtrtoare de ls date publicirii lnunfului
in Mooitorul Oficial al Romeniei, Prrtea a III - a la sediul din Bucuegti, stada Maior Coravu
r,r.1'7-23.
Data limitd de depunere a dosarelor este 10.12,2018, ora 16.30.

&taD9!e-sersucc!!

.
r
.
Data

fi

seleclia dosarelor
proba practictr

interviul

ora desfiturtrrii acestora:

.

selecJia dosarelor:

.
.

depunere a dosarului
proba practice: 18.12.2018, ora l0:00
interviul: 20.12.2018, ora l0:00

in termen de 2 zile lucratoare de la data expirarii termenului

de

Calendarul cotrcursului:

-

-

26.11.2018 10.12.2018, inclusiv, ora 1630- depunerea dosarelor pentru concurs la sediul din
Bucurelti, strada Maior Coraw nl, 17-23;
11.12.2018 - selecfia dosarelor de concurs;
11.12.2018 - comunicarea rezultatelor acestei probe la sediul D.V.B.L. Sector 2 din Bd. Garii
Obor l0 ii pe pagina de internet a acesteiai
12.12.2018 - depunerca contestaliilo!;
12.12.2018 - comunicalea rezultatelor dupa contestalii la sediul D,V.B.L. Sector 2 din Bd.
Gdrii Obor 10 li pe pagina de intemet a aaesteia;
18.12,2018, ora 1000 - proba practicl;
18.12,2018 - notarea gi comunicarea rezultatelor acestei probe la sediul D.V.B.L. Sector 2 din
Bd. Garii Obor l0 li pe pagina de intemet a acesteia;

-

-

-

19.12.2018 - depunerea contestaliilorl

19,12,2018 - comunicarea rezultatelor dupa contestalii la sediul D.V.B.L. Sector 2 din Bd.
Gdrii Obor 10 9i pe pagina de intemet a acesteia;
20.12.2018, ora l0oo - inteniu;
20,12.2018 - notarea ti comunicarea rezultatelor acestei probe la sediul D.V.B.L. Secto. 2 din
Bd. GArii Obor 10 $i pe pagina de intemet a acesteia;
21.12.2018 - depunerea contestaliilo(
21,12.2018 - comunicarea rezultatelor dup6 contestafii la sediul D.V.B.L. Sector 2 din Bd.
G6rii Obor l0 qi pe pagina de intemet a acesteia;
21.12.2018 - afilalea la sediul D.V.B.L. Sector 2 din Bd. Gtrrii Obor l0 gi pe pagina de intemet
a acesteia a rezultatelor finale.

-

Informalii suplimentare se pot obline la sediul din strada Maior Corav,r.r nr. 17-23, Ia
Compartimentul Resurse Umane , qi la numlrul de telefon 021-250.71.57,
Persoana de contact: Cristina Ion. Adres[ de contact: cristina.ion@impozitelocale2.ro.

DIRECTO

Nume si prenume
intocmit: lon Cristina

EXECUTIV,

Funclia

Data

Coord.C.R.U.

21.11.2018

Anun( afisat la sediul Directiei Venituri Buget Local Sector 2 ti
de 23 noicmbrie 2018.

Sen1rdtura
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