
   

  
 
 
 
 
 
 
 
    Nr. 5056/14.01.2021 
    

 
 

A N U N Ț   C O N C U R S 
 
 

PRIMĂRIA COMUNEI CORNETU cu sediul în șos. Alexandriei nr. 140, comuna 

Cornetu, județ Ilfov, în baza HG 286/2011, cu modificările si completările ulterioare, 
O.U.G.57/03.07.2019, cu modificările si completările ulterioare si Legea 53/2003 
republicată, cu modificările si completările ulterioare, organizează concurs pentru 

ocuparea postului vacant de Guard (femeie de serviciu), normă întreagă, perioadă 
nedeterminată – Compartimentul Administrativ-Gospodaresc si Administrarea Domeniului 

Public. 

 
Condiţii de participare la concurs:  
- studii generale sau studii medii; 

- curs notiuni fundamentale de igienă absolvit sau in curs de absolvire;  
- vechime în muncă minim 5 ani; 

 

Atributii specifice postului: 
1. Abilităti de relationare-comunicare cu intreg personalul unitătii administrativ-teritoriale; 

2. Abilităti de muncă in echipă; 
3. Răspunde de starea de curătenie si igiena in sectoarele repartizate; 

4. Respectă responsabilitătile din fisa postului; 
5. Efectuează alte sarcini trasate de către conducere in limita capacitătii sale fizice si 

intelectuale si a programului de lucru. 
 

Acte necesare pentru dosarul de inscriere la concurs: 
1. Cerere de inscriere; 
2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă indetitatea potrivit legii, 

după caz; 
3. Curriculum vitae; 

4. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor absolvite si ale altor acte care 
atestă efectuarea unor specializări; 

5. Carnetul de muncă, extras din REVISAL sau, după caz, adeverinte care să ateste 

vechimea in muncă, in meserie sau, după caz in specialitatea studiilor, in copie; 
6. Cazierul judiciar, in original; 

7. Adeverintă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de 
medicul de familie al candidatului sau de către unitătile sanitare de medicina muncii 

abilitate; 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 

PRIMĂRIA COMUNEI CORNETU 
 



   

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: 
 Proba scrisă: data 05.02.2021, ora 11:00, la sediul instituției, iar interviul in data de 

 09.02.2021, ora 11:00.  
 

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la data 

publicării anunțului în Monitorul Oficial.  
 

    Bibliografia: 
 Legea 53/2003 republicată, cu modificările si completările ulterioare, art.247 – art.252;  

•  Legea nr. 319/2006 referitoare la sănătatea si securitatea in muncă, actualizată, cu 
completările si modificările ulterioare, CAPITOLUL IV - Obligatiile lucrătorilor; 

•  Legea nr. 307/2006 referitoare la apărarea impotriva incendiilor, actualizată, cu 
completările si modificările ulterioare, CAPITOLUL II - Obligații privind apărarea 

împotriva incendiilor; 

 
    Date contact : 021/468.92.20, doamna Crucianu Florentina – Consilier.  

 
 

 
 


