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A N U N T

Primăria comunei Nanesti, organizează concurs de recrutare in ziua de 28 noiembrie
2017 , ora 10,00 pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a unui post contractual vacant
de consilier IA in cadrul compartimentului contabilitate.

Conditii de participare:
Conditiile generale pentru ocuparea postului de consilier IA sunt cele prevazute in art.3 din
H.G. nr.286/2011 iar conditiile  specifice pentru ocuparea postului de consilier IA sunt cele
inscrise in fisa postului aprobata de Primarul comunei Nanesti.

Documente necesare si condiţii obligatorii pentru a participa la concursul de consilier
IA in compartimentul contabilitate , care vor fi depuse la dosar :
• cerere pentru participare la concurs;
• curriculum vitae;
• copie xerox carte de identitate în termen de valabilitate;
• copie xerox diploma de licenta specialitatea economie,finante -banci
• adeverinta medicală;
• cazier judiciar;
• adeverinţă privind vechimea / copie xerox după cartea de muncă din care să reiasă
vechimea in specialitate;
• recomandare de la ultimul loc de muncă, vizata de conducătorul unităţii respective ;

Nu se acceptă depunerea de dosare incomplete.
Fiecare candidat îsi va depune dosarul cuprinzând documentele solicitate, la sediul

Primariei Nanesti, organizatoare a concursului, primind număr de înregistrare.
Concursul consta in urmatorele etape:

1. selectarea dosarelor de inscriere- 22 noiembrie 2017
2. proba scrisa- 28 noiembrie 2017,ora 10,00
3. interviu- 30 noiembrie 2017, ora 10,00.

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa
precedenta.

Data limita pana la care se vor depune dosarele este de 10 zile lucratoare de la data
afisarii anuntului respectiv 20 noiembrie 2017 , ora 16,00.

Dosarele de inscriere se vor depune la registratura institutiei .
Candidatul se consideră admis dacă totalizează minim 50 de puncte la proba scrisă si

min.50 puncte la interviu potrivit  art.28 si 29 H.G.286/2011.
Ocuparea postului se va face în ordine descrescătoare a punctajului total obţinut.
Bibliografia este atasata prezentului anunt.
Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0237633400.

Primar,
Nuti Balinca




