
R O M Â N I A 

 JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD                                      

   PRIMĂRIA COMUNEI PARVA                                      

        Nr. 2914 din 21.09.2015     

ANUNŢ 
În data de  19.10.2015 ora 10.00, se organizează concurs pentru ocuparea a 

doua postri de: 

- AGENT TURISM (post adaugat prin implementare proiecte) în cadrul 

aparatului de specitate al primarului comunei Parva. 

      Se pot înscrie la concurs persoane cu studii M . 

ACTE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS: 

1.Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii; 

2.Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, 

potrivit legii după caz ; 

3.Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor in acest domeniu şi ale altor 

acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care 

atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului ; 

4.Carnetul de muncăsau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, 

în meserieşi/sauîn specialitatea studiilor, în copie ; 

5.Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 

penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează ; 

6.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 ; 

7.Cirriculum vitae ; 

8. Recomandare de la ultimul loc de muncă; 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 

emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii ; 

În cazul documentului prevăzut prevăzutla nr.5, candidatul declarat admis la 

selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu 

are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul 

cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 

Actele prevăzute la pct.2-4 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 

conformităţii copiilor cu acestea. 

Înscrierea se va face începând cu data de  22.09.2015 până în data de 06.10.2015 

ora 12,oo, la compariment scretariat. 

    Probe pentru concurs :   

- proba scrisă şi interviul 

Bibliografia se gaseste la Avizierul Primariei comunei Parva. 

Relatii se pot obtine si la telefon: 0263367110 sau 0263367194. 

 

Primar, 

Strugari Ioan 

 


