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ANUNŢ
Primăria comunei Budacu de Jos, judeţul Bistriţa-Năsăud, organizează concurs în data de 14 mai
2020, ora 10,00–proba practică pentru ocuparea următorului post vacant:
- 1 post de îngrijitor din cadrul Compartimentului Gospodărire-Întreţinere aparţinând
aparatului de specialitate al Primarului comunei Budacu de Jos, principalele atribuţii ale postului potrivit
fişei postului fiind acelea de deservire (inclusiv întreţinerea clădirilor şi instalaţiilor) a Primăriei comunei
Budacu de Jos, Căminelor culturale de pe raza comunei și a Sălii de sport din localitatea Budacu de Jos.
a) Condiţii generale de participare la concurs :
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul -cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 286/2011, respectiv:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte
următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare
abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni
săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
b) Condiţii specifice 1 post de îngrijitor:
- Minim studii generale;
c) Tipul probelor de concurs:
-pentru postul de îngrijitor, concursul constă în proba practică şi interviu.
Concursul va avea loc la sediul Primăriei comunei Budacu de Jos, localitatea Budacu de Jos,
nr.251, judeţul Bistriţa-Năsăud, în data de 14 mai 2020, ora 10,00-proba practică.

d) Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: - 10 zile lucrătoare de la data publicării
concursului, 4 mai 2020, orele 1600 la Registratura Primăriei Budacu de Jos.
Informaţii detaliate privind conţinutul dosarului de concurs și probele de concurs, sunt
afişate la sediul Primăriei comunei Budacu de Jos şi pe site-ul www.budacudejos.ro, secţiunea
Concursuri.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul resurse umane din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Budacu de Jos sau la telefon 0263272006 / 0263272229.
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