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ANUNŢ

Instituţia organizatoare: Administraţia Domeniului Public Sector 2 Bucureşti, Șos. Electronicii
nr.44, Sector 2
Data până la care se pot pune dosarele: 11.07.2022.
Dosar de concurs:
-cerere pentru înscrierea la concurs
-copie act de identitate
-copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, calificări, specializări, precum şi copiile
documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
-copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată,
care să ateste vechimea în muncă și după caz într-o funcție cu studii superioare necesare ocupării
funcției contractuale.
-cazier judiciar în original
-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 în original
-curriculum vitae model comun European
-alte documente relevante pentru desfaşurarea concursului
Data organizării probei scrise: 18.07.2022 - ora 09:00 pentru posturile de la punctele 2,3,4,5,6
și 7 și ora 12:00 pentru posturile de la punctele 1,8,9,10 și 11.
Afişarea rezultatelor la proba scrisă pe site-ul şi la avizierul instituţiei : 19.07.2022
Depunerea contestaţiilor la proba scrisă: 20.07.2022
Afişarea rezultatelor finale la proba scrisă şi afişarea pe site-ul şi la avizierul instituţiei: 21.07.2022
Data organizării interviului: 22.07.2022 - ora 09:00 pentru posturile de la punctele 2,3,4,5,6 și
7 și ora 12:00 pentru posturile de la punctele 1,8,9,10 și 11.
Afişarea rezultatelor la interviu pe site-ul şi la avizierul instituţiei: 25.07.2022
Depunerea contestaţiilor la interviu: 26.07.2022
Afişarea rezultatelor finale la interviu şi afişarea pe site-ul şi la avizierul instituţiei: 27.07.2022
Afişarea rezultatelor finale ale concursului şi afişarea pe site-ul şi la avizierul instituţiei :28.07.2022

Relaţii suplimentare în legătură cu condiţiile de participare, bibliografie şi actele necesare
înscrierii la concurs pot fi obţinute la telefonul 021 / 252.77.12 interior 229 – Biroul Organizare și
Formare Profesională.
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