MUNICIPIUL PITEȘTI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI P I T E Ş T I
BIROUL MANAGEMENT RESURSE UMANE

ACTE NECESARE
pentru înscrierea la concursul organizat în data de 16.08.2018 pentru ocuparea prin
concurs, pe perioadă nedeterminată a postului vacant de REFERENT, treapta IA, personal
contractual, din cadrul Compartimentului Secretariat Viceprimar

1. Cerere de înscriere la concurs;
2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
după caz;
3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
4. Diplomă /certificat de absolvire a unor cursuri în domeniul utilizării calculatorului;
5. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în copie;
6. Cazierul judiciar;
7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau
de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în
clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit
de Ministerul Sănătăţii;
8. Curriculum vitae.
Toate copiile menţionate mai sus vor fi însoţite, pentru verificarea conformităţii, de
actele în original.
Depunerea dosarului de înscriere la concurs fără unul sau mai multe acte menţionate
mai sus, atrage respingerea participării la concurs a candidatului.
Nu se va admite participarea la concurs a persoanelor cărora le-a încetat contractul de
muncă/raportul de serviciu din motive prevăzute de art. 56 lit. „f”, „g” şi art. 61 lit. „a”, „b”
sau „c” din Codul Muncii.
Termenul limită pentru depunerea dosarelor pentru înscrierea la concurs este data de
08.08.2018 .
Toate copiile menţionate mai sus vor fi însoţite, pentru verificarea conformităţii, de
actele în original.
Depunerea dosarului de înscriere la concurs fără unul sau mai multe acte menţionate
mai sus, atrage respingerea participării la concurs a candidatului.
Nu se va admite participarea la concurs a persoanelor cărora le-a încetat contractul
de muncă/raportul de serviciu din motive prevăzute de art. 56 lit. „f”, „g” şi art. 61 lit. „a”,
„b” sau „c” din Codul Muncii.
Termenul limită pentru depunerea dosarelor pentru înscrierea la concurs este data de
08.08.2018 .

