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in conformitate cu prevederile articolului unic, alin.(1) lit"b) , alin.(2) lit.a) din

Ordonan{a de urgen{d a Guvernulrri nr. 80/2022 privind reglementarea unor m[suri in domeniul

ocupdrii posturilor in sectorul bugotar Ei a art.18 alin (1) si alin (2) din H.G. nr.i33612022 pentru

aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului

contractual din sectorul bugetdr platit din fonduri publice, Primdria Comunei Jilava, cu sediul in

comuna Jllava, sos.GiurgiulrJinr.2T9, Judeful Ilfov organizeazd la sediul instituliei, concurs de

recrutare ?n vederea ocupdrii, pe perioadd nedeterminatd, a 1.( unu) post - funclie contractuald de

execulie vacantd de Consiliergradul IA ( cod Cor 242201) din cadrul Aparatului de specialitate

al Primarului Comunei Jilava-Serviciul Administrare Patrimoniu, Compartimentul Administrativ

qi Arhiv6, in data de 1 2.01 .2023- proba scrisd, ora 1 1,00.

Condifii generale

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidalii trebuie si

indeplineasci urmitoarele conditrii'generale, conform art. 15 al Regulamentului - cadru aprobat

prin H.G. nr.133612022 pentm aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si

dezvoltarca carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice,

,, Art. 15. - Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care ?ndeplineEte

condiliiie prevdzute de Legea nr. 53/2003-Codul rnuncii, republicat[, cu modific5rile qi

completdrile ulterioare, Ei cerinfeie specifice prevdzute la art. 542 alin. (1) qi (2) din Ordonan.ta

de urgenli a Cuvernuluinr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificiriie si completlrile

u lterioare", respectiv:

a) are cetSlenia romdnd sau cet6tenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat pafte

la Acordul privind Spa{iul Econonaic European (SEE) sau cetd{enia Confederafiei Elveliene;

b) cunoaqte limba romdn6, scris qi vorbit;

c) are capacitate de munc[ in confbrmitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii,

republicati, cu modificirile qi completdriie uiterioare;

d) are o stare de sdnbtate corespunzdtoare postuiui pentru care candideazd, atestatd pe baza

adeverin{ei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitalile sanitare abilitate;
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e) indepiineqte condiliile de studii, de vechirne in specialitate qi, dupi eaz, alte condi{ii specifice

potrivit cerin{elor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnatd definitiv pentru sdvdrgirea unei infrac[iuni contra securitdtrii nafionale,

contra autoritblii, contra umanit5lii, infracliuni de coruplie sau de serviciu, infracfiuni de fals ori

contra inftptuirii justiliei, infrac{iuni sdvdrqite cu intenlie care at face o persoand candidatd la

post incompatibil[ cu exercitarea func{iei contractuale pentru care caradideazd, cu excep{ia

situaliei in care a intervenit reabilitarea;

g) nu executd o pedeapsd complem entatd prin care i-a fost interzisd exefcitarea dreptului de a

ocupa funclia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfrqura activitatea de care s-a folosit

pentru sivdrqirea infracliunii sau fa\d de aceasta nu s-a luat mdsura de siguranld a interzicerii

ocupdrii unei funclii sau a exercitlrii unei profesii;

h) nu a comis infracfiunile prevdzute la aft. I alin. (2) din Legea nr. 11812019 privind Registrul

nalional automatizat cu privire la persoanele care au comis infrac{iuni sexuale, de exploatare a

unor persoane sau asupra minorilor, precum qi pentru completarea Legli nr. 7612408 privind

organizarea gi funclionarea Sistemului Na{ional de Date Genetice J'udiciare, cu modificdrile

ulterioare, pentru domeniile previzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condifii specifice

in vederea participdrii la concurs Ei a ocupdrii funcliei contractuale de execufie vacante

de Consilier gradul IA din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Jilava-

Serviciul Administrare Patrimoniu, Compartimentul Administrativ gi Arhivd.

- Studii necesare: studii superioare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii

superioare universitare de lunga durata absolvite cu diplomd de licenli sau echivalentd;

- vechime in specialitate necesard: minimum 7 ani

Durata normald a timpului de lucru este de 8h/zi, respectiv 40h/saptarpdnS.

Etapele stabiltie pentru concurs sunt: seleclia dosarelor, proba scrisd qi probd interviu.

Loca{ia de desfrqurare a concursului de recrutare: la sediul Primdriei comunei Jilava,

sos.Giurgiului nr.279, comuna Jilava, Judelul Ilfov.

Conform art. 35 al Regulamentului - cadru aprobat prin H.G. nr.1336/2022 pentru

aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului

contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candidalii

vor prezenta un dosar de concurs care va con{ine urmatoarele documente

a) formular de inscriere la concurs, ca anexa la anuntul de concurs sau se ridica de la

secretariatul comisiei de concurs, prevanfi la anexa 2 la H.G. nr.133612022 pentru aprobarea

Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din

sectorul bugetar plitit din fonduri publice ;

b) copia acfului de identitate sau orice alt document care atestd identitatea, potrivit legii, aflate in

termen de v alabilitate;



c) copia certificatului de casitorie sau a altui document prin care s-a realizrt schimbarea de

nume, dupd, caz;

d) copiile documentelor care atest[ nivelul studiilor gi ale altor acte care atestd efectuarea unor

specializiri, precum qi copiile documentelor care atestd indeplinirea condiliilor specifice ale

postului solicitate de autoritatea sau institulia public5;

e) copia carnetului de muncf,, a adeverinlei eliberate de angajator pentru porioada 1ucrat6, care sd

ateste vechimea ?n munci qi in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazierjudiciar sau, dupi caz, extrasul de pe cazieruljudicia4

g) adeverinJ[ medicali care sd ateste starea de sinitate corespunzdtoare, eliberatd de citre

medicul de familie al candidatului sau de citre unidtile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni

anterior derul[rii concursului;

h) certificatul de integritate comportamentald din care s5 reias[ c[ nu s-au comis infracliuni

prevdzute la art. L alin. (.2) din Legea nr. 11812019 privind Registrul na{ional automatizrt cu

privire la persoanele care au comis infracliuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra

minorilor, precum qi pentru completarea Legii nr. 7612008 privind organizarca gi funclionarea

Sistemului Nalional de Date Genetice Judiciare, cu modificirile ulterioare, pentru candidalii

inscrigi pentru posturile din cadrul sistemului de invd!5mdnt, sdndtate sau protec{ie social6,

precum gi orice entitate publicd sau privatd a cirei activitate presupune contactul direct cu copii,

persoane in vdrst6, persoane cu dizabilitdli sau alte categorii de persoaqe vulnerabile ori care

presupLrne examinarea fizici sau evaluarea psihologicd a unei persoane;

i) curriculum vitae, modelcomun european.

Modelul orientativ al adeverinlei menlionate la lit. e) este prevf,zu{ in anexa nr. 3 la H.G.

nr.133612022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarealsi dezvoltarea carierei

personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Adeverin{a care atestd starea de sdndtate confine, in clar, nuntdrul, data, numele

emitentului qi calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sdn[tdfii.

Pentru candidalii cu dizabilitdfi, in situalia solicitdrii de adaptare rczonab116, adeverin{a care

atestd starea de sdnf,tate trebuie insoiitS de copia certificatului de incadrare intr-un grad de

handicap, emis in condiliile legii.

Copiile de pe actele prevdzute la lit. b) -e), precum qi copia certificatului de incadrare

intr-un grad de handicap prevdzut la se prezintd ?nsolite de documenfeie originale, care se

certific6 cu menliunea "conform cu originalul" de cdtre secretarul comisiei de concurs.

Documentul previzut la lit. fl poate fi inlocuit cu o declaralie pe propria rispundere

privind antecedentele penale. in acest caz, candidatul declarat admis la sefleclia dosarelor qi care

nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informaliilor privin$ antecedentele penale

direct de la autoritatea sau institulia publici competenti cu eliberarea certificateior de cazier

judiciar are obligalia de a completa dosarul de concurs cu originalul docuqoentului prevdzut la lit.

fl, anterior datei de sus{inere a probei scrise qilsau probei practice. in situalia in care candidatul



solicitd expres in formularul de ?nscriere la concurs preluarea inforpnaliilor direct de la

autoritatea sau institufia publicd competenti cu eliberarea certifieatelor de oazier judiciar,

extrasul de pe cazierul judiciar se solicitd de cdfre autoritatea sau institu{ia publicd otganizatoare

a concursului, potrivit legii.

Informa{ii suplimentare se pot obline de la Compartimentul Resu4se Umane qi Formare

Profesionald la telefon : 021.457.01.151 int.I}4.

Calendarul de desflqurare a concursului de recrutare pentpu ocuparea funcliei

contractuale de execufie vacanta Consilier gradul IA din cadrul Apara{ului de specialitate al

Primarului Comunei Jilava-Serviciul Administrare Patrimoniu, Compartir4entul Administrativ qi

Arhiv[ .

Concursul vaavea loc la sediul Prim[riei comunei Jilava, sos.Giuqgiuluinr.2T9, comuna

Jllava, Jude{ul Ilfov.

Data limitd de depunere a dosarelor de concurs - 03.0I.2022, ora l$:30

Datele de desfbqurare a probelor de concurs:

. Proba scrisd - 12.01.2023. ora 11.00, la sediul Primdriei comunei Jilava, sos.Giurgiului

nr.279, comuna JTlava, Judeful llfov;

Proba interviu- Se va sustine in termen de maxim 4 zile lucratoare de la susfinerea probei

scrise. Data gi ora probei de interviu se va afiga la avizierul qi pe site;ul primdriei comunei

Jilava, ( www.primariajilava.ro) datd cu afiqarea rczultatelor probei scrise.

Termenele ?n care se afigeazd rezultatele probelor :

Seleclia dosarelor de concurs -maxim doua zile de la expirarea tennenului de expirare a

dosarelor iar comunicarearezultatelor se face in termen de maxim o zilucratoare de la data

selectiei dosarelor;

Proba scrisd - Comunicarearezultatelor se face in termen de maxim o zi lucritoare de la

data frnalizdrii probe i ;

Interviul - Comunicarearezultatelor se face in termen de maxim o zi lucritoare de la data

finalizdrii probei.

Dosarele de concurs se depun in termen de 10 zile lucratoare de la data afig[rii anuntului

conform art.34 din prin H.G. nr.I33612022 pentru aprobarea Regularqentului-cadru privind

organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri

publice la sediul Primiriei comunei Jilava, sos.Giurgiuluinr.2T9, comuna Iilava, Judelul Ilfov, la

sediul institutiei gi pe pagina proprie de internet, respectiv incepAnd cu d4ta de 19.12.2022 pdna

la 03.01.2023 la sediul Primiriei comunei Jilava, sos.Giurgiuluinr.2T9, oomuna Jilava, Judelul

Ilfov, Compartimentul Resurse Umane gi Formare Profesionali, persoapa de contact doamna

Ene Gabriela, care asigurd secretariatul comisiei de concurs, latelefon:021.457.0I.15/ int.l}4,

e-mail primariaj ilav a@primariaj ilava.ro.

Informalii suplimentare se pot obline de la Compartimentul Resursg Umane Ei Formare

Profesionald la telefon : 021.457 .01.15/ int.lj4.



Termenele de depunere a contestafiilor qi de afigare a rezultatelor acestora:

" Dupd afiqarea rezultatelor ob{inute la seleclia dosarelor, la proba scrisd Ei interviu,

candidalii nemullumili pot depune contestalie in termen de cel mult o zilucrdloare de la data

afiEirii rezultatului selecliei dosarelor, respectiv de la data afigdrii rezultatului probei scrise gi a

interviului, dupd care in termen de maxim o zi lucrltoare se vor afiga rezaltatele finale ale

concursului.

in cadrul concursului de ocupare a funcfiei contracfuale de execulie vacante de Consilier

gradul IA din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Jilava din cadrul

Consiliului Local al Comunei Jilava-Serviciul Administrare Patrimoniu, Compartimentul

Administrativ Ei Arhiv[, bibliografia de concurs pentru postul scos la concurs este anexd la

anun!.

Menliondm cd in bugetul comunei Jilava pe anul 2022 au fost aprobate fonduri necesare qi

suficientepentruaacoperiaceste.cheltuielidepersonal.

Calendarul de concurs:

I Afisare anunt concurs de

recrutare a funcliei
contractuale de execu{ie

vacante de Consilier
gradul IA,la avizierul
Primdriei comunei Jilava

si pe pagina de internet a

instituliei;

t9.12.2022 Sediul Primiriei comunei Jilava

sos.Giurgiului nr.279, comuna lilava,

Judelul Ilfov,

www.primariaj i lava.ro

2 Termen limita de

depunere dosare

candidati

03.01.2023

orele 16.30

Sediul Primiriei comunei Jilava,

sos.Giurgiului nr.279, comuna Jilava,

Judelul Ilfov,

Compartimentul Resurse Umane si Formare

Profesionala

3. Selectia dosarelor de

concurs

04.01.2023

orele 10.00

Sediul Prim[riei comunei Jilava,

sos.Giurgiului nr.279, comuna Jilava,

Judetul Ilfov,

4" Afisare rezultate la

selectia dosarelor de

concufs

04.0t.2023

orele 16.30

Sediul Primdriei comunei Jilava,

sos.Giurgiului nr.279, comuna Jilava,

Judeful Ilfov,

www.primariaj ilava.ro

5. Depunere contestatii 05.0t.2023

orele 16.30

Sediul Prim[riei comunei Jilava.

sos.Giurgiului nr.279, comuna Jilava,

Judelul Ilfov,

6, Solutionare contestatrr 09.01.2023 Sediul Primdriei comunei Jilava.



orele 12.00 sos.Giurgiului nr.279, comuna Jilava,

Judeful Ilfov,

- Afisare rezultate

contestatii

09.01.2023

orele 16.30

Sediul Primdriei comunei Jilava,

sos.Giurgiului nr.279, comuna Jilava,

Judetul Ilfov,

www. primaria-i ilava. ro,

8 Proba scrisa 12.0t.2023

orele 1 1.00

Sediul Primdriei comunei Jilava,

sos.Giurgiului nr.279, comuna Jilava,

Judelul Ilfov,

9. Afisare rezultate proba

scrisa

t2.01.2023

orele 16.30

Sediul Primdriei comunei Jrlava,

sos.Giurgiului nr.279, comuna Jilava,

Jude-tul llfov,

www.primariai i lava.ro,

10. Depunere contestatii

proba scrisa

13.0t.2023

orele 14.00

Sediul Primf,riei comunei Jilava,

sos.Giurgiului nr.279, comuna Jllava,

Jude{ul Ilfov,

l1 Solutionare contestafi r t6.0r.2023

orele 09.00

Sediul Primlriei comunei Jilava,

sos.Giurgiului nr.279, comuna Jilava,

Judeful Ilfov,

t2. Afisare rezultate

contestatii

16.0r.2023

orele 16.30

Sediul Primdriei comunel

Jilava, sos.Giurgiului nr.279, comuna

Jilava, Jude,tul Ilfov,

www. primariaj ilava.ro,

13 Interviul t7.01.2023

orele 10.00

Sediul Primdriei comunei Jilava,

sos.Giurgiului nr.279, comuna Jilava,

Judeful Ilfov,

www.primariaj ilava.ro

t4 Afisare rezultate proba

interviu

17.0t.2023

orele 16.30

Sediul Primdriei comunei Jilava.

sos.Giurgiului nr.279, comuna Jilava,

Judeful Ilfov,

www.prim ariaj ilava.ro

15 Depunere contestatii

proba interviu

r8.0r.2023

orele 16.30

Sediul Primdriei comunei Jilava,

sos.Giurgiului nr.279, comuna Jilava,

Judeful Ilfov,

www.primariaj ilava.ro



t6 Solutionare contestatii 19.01.2023

orele 09.00

Sediul Primdriei comunei Jilava.

sos.Giurgiului nr.2719, comuna Jilava,

Judeful Ilfov,

www.primariaj i lava.ro

t7 Afisare rezultate

contestatii

19.0t.2023

orele 16.30

Sediul Primdriei comunei Jilava,

sos.Giurgiului nr.27!9, comuna Jilava,

Judelul Ilfov,

www.primariaj ilava.ro

t8 Afisare rezultate finale 20.0t.2023

orele 13.00

Sediul Primdriei comunei Jilava,

sos.Giurgiului nr.2'/t9, comuna Jilava,

Judetul Ilfov,

www. primariaj ilava.ro

Elefferie

! .,it ,/.-

Birou Bugetf'fu nanfe, Contabilitate
Mihai Pa r i;i- l$eh.& r\u

SECRE GENERAL

TEI

Compartirnentul Resurse lJmane

;i Formare Profesionali
Petruta Vilcu- consilier suoerior
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Bibliografia/ Tematica

La concursul de recrutare pentru ocupare a postului vacant contractual de execufie de

Consilier gradul IA din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Jilava-

Serviciul Administrare Patrimoniu, Compartimentul Administrativ gi Arhivi din cadrul

paratului de Specialitate al primarului comunei.Iilava

: i . Constitutia Romdniei -republicatA cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

cu tematica -Titlul II - Drepturile, Iibertatile si indatoririle fundamentale; -Titltil III -

Autoritatile publice;

o Ordonanta Guvernului nr.13712000 privind prevenirea Ei sancfionarea tuturor formelor

de discriminare cu modificdrile qi comple;tirile ulterioare;

cu tematica - Capitolul I - Principii si Definitii; - Capitolul II - Dispozitii speciale;

o Titlul I, Cap.III ale p6(ii a V-a 9i Titlul III ale partii a VI-a din O.U.G. nr.5712019

privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
. 

.'.:

cu tematica - Titlul I, cap.III ale pdrlii a V-a - Modalitdli de exercitare a dreptului de

proprietate publica al statului sau al unitdlilor administrative -teritoriale Si Titlul III ale

pdrtii a VI-a - Personalul contractual din autoritatile si institutiile publice;

. Legea m.20212002 privind sgalitatea de ;anse Ei de tratament intre femei qi barbafi,

republicatd, cu modificlrile gi completirile ulterioare;

cu tematica - Capitolul II - Egalitatea de Sanse si de tratament tntre femei Si bdrbali tn

domeniul muncii; - Capitolul IV - Egalitatea de Eanse tntre femei Si bdrbali in ceea ce

priveSte participarea Ia luarea deciziei;

I muncii cu modificirile gi completdrile ulterioare;

ul individual de muncd:

ENERAL

Compartimentul Resurse Umane
qi Formare Profesionall

Petrula Vil cy-GXnlliBrf pe rior
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Anexa nr.2

Formular de inscriere

Autoritatea sau institu{ia public5:...

Funcfia solicitat[:.

Data organizirii concursului, proba scrisi gi/sau proba practici, dupi
caz,2........... ........:........" ............:....

Numele gi prenumele candidatului:......

Datele de contact ale candidatului (Se utilizeazd pentru comunicarea cu privire la

concurs"): i

Telefon:...

Persoane de contact pentru recomandiri:

Numele gi prenumele Institufia Funcfia Numdrul de telefon

Anexez prezentei cereri dosarul cu actele solicitate.

Menfionez cI am luat cunoqtinfi de condi{iile de desfiqurare a congursului.

Cunoscdnd prevederile art. 4pct. 2 qi 11qi art. 6 alin. (l)lit. a)din Regulamentul (UE)

2016/679 a1 Parlamentului European qi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind proteclia

persoanelor fizice in ceea ce priveqte prelucrarea datelor cu caracter personal gi privind libera

circula{ie a acestor date qi de abrogare a Directiveig5l46lCE (Regulamentul general privind

proteclia datelor), in ceea ce privegte consimldm6ntul cu privire la prelucrarea datelor cu

caracter personal declar urmdtoarele :



imi exprim consimfimAntul n

Nu imi exprim consimJimfintul n

cu privire la transmiterea infbrmatiilor qi documentelor, inclusiv date cu caracter personal

necesare indeplinirii atributiilor membrilor comisiei de concurs, mpmbrilor comisiei de

solutionare a contestatiilor gi ale secretarului, in format electronic.

imi exprim consimJimAntul n

Nu imi exprim consim{Imintul n

ca institulia organizrtoarc a concursului s5 soiicite organelor abilitate in condiliile legii

certificatul de integritate comportamentali pentru candidalii inscrigi pentru posturile din

cadrui sistemului de inv[ldmAnt, sdndtate sau proteclie sociald, precum qi din orice entitate

publicd sau privatd a cirei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane in vOrstd,

persoane cu dizabiiitSli sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune

',examinare a fizicd, sau evaluarea psihologici a unei persoane, cunoscAnd ci pot reveni oricdnd

asupra consimldm6ntului acordat prin prezentul formular.

Imi exprim consim{imflntul n

Nu imi exprim consimfimintul n

ca institulra organizatoare a concursului sd solicite organelor abilitate in condi{iile legii

extrasul de,pe cazierul judiciar cu scopul angajdrii, cunoscAnd cd pot reveni oricAnd asupra

ConsimfdmAntului acordat prin prezentul formular.

Declar pe propria rispundere cd in perioada lucratd nu mi s-a aplicat nicio sancliune

disciplinard/mi s-a aplicat sancliunea disciplinard . . . .

Declar pe propria rdspundere, cunoscdnd prevederile art. 326 din Codll penal cu privire ia

falsul in declarafii, c[ datele fumizate in acest formular sunt adevlrate.

Data Semnitura


