
Anunț concurs pentru post contractual

Comuna Valea Ciorii cu sediul în loc. Valea Ciorii, strada Mihai Eminescu nr.
65,  județul  Ialomița  organizează  concurs,  pentru  ocuparea  următoarelor  posturi
contractuale,  aprobat  prin  H.G.  nr.  286/2011,  modificat  şi  completat  de  H.G.  nr.
1027/2014.

 Denumirea postului:
Manager de proiect - post vacant, contractual, pe perioadă determinată
Condiţii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: superioare
-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: peste 10 ani
Asistent social - post vacant, contractual, pe perioadă determinată
Condiţii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: superioare
-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: peste 6 luni
Responsabil GT și animare socială - post vacant, contractual, pe perioadă determinată
Condiţii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: medii
-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: sub 1 an
Îngrijitor bătrâni 1-4 (4 posturi) - post vacant, contractual, pe perioadă determinată
Condiţii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: 8 clase
-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită
- calificare Îngrijitor bătrâni
 Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

- proba scrisă  în data de  3 decembrie 2019, ora 10.00, la sediul  instituției.             
- proba interviu în data de  3 decembrie 2019, ora 15.00, la sediul  instituției.  

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de
10 zile de la afişare, la sediul instituției.
Date contact: pvaleaciorii@yahoo.com, telefon 0243 277 505

Bibliografia de concurs:
Orientări generale POCU 2014-2020 - http://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-
management/am-pocu/
Ghidul condiții specifice „Bunicii comunității” - http://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-
management/am-pocu/
Legea 292/2011 actualizata (legea asistentei sociale) - 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/133913
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Informații privind concursul
Fiecare candidat va depune la Primăria Comunei Valea Ciorii, jud. Ialomița un dosar de 
concurs care va cuprinde:
Cerere de înscriere (anexa 1 – disponibilă la secretariatul primăriei) – completată, semnată 
și datată de candidat în original
Declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil
cu funcția pe care candidează (anexa 2 – disponibilă la secretariatul primăriei) – completată, 
semnată și datată de candidat în original (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) SAU cazier judiciar
Adeverinţa care atestă starea de sănătate și conţine, în clar, numărul, data, numele 
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii – original
CV în format Europass în limba română (model la adresa 
https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae/templates-instructions) – 
semnat și datat de candidat în original
Copie BI/CI – datată, semnată și conformată cu originalul de candidat
Copie certificat de naștere – datată, semnată și conformată cu originalul de candidat
Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul) – datată, semnată și conformată cu originalul 
de candidat
Copie acte de studii (diplome de absolvire) – datată, semnată și conformată cu originalul de 
candidat
Copie documente de absolvire a cursurilor de specialitate solicitate (calificări, 
specializări etc.) – datată, semnată și conformată cu originalul de candidat
Copie după carte de muncă / contracte de muncă / adeverințe / recomandări de la 
locurile de muncă anterioare relevante care să dovedească experiența în muncă solicitată – 
datată, semnată și conformată cu originalul de candidat
Concursul se va desfășura în 3 etape:

1. Depunerea dosarelor de candidatură și evaluarea lor
2. Proba teoretică de concurs – test-grilă cu subiecte din biliografie
3. Interviul – consemnat înscris

Toate etapele se vor desfășura la Primăria Comunei Valea Ciorii din comuna Valea Ciorii, sat
Valea Ciorii, str. Mihai Eminescu nr. 65, jud. Ialomița, după următorul program:
Publicarea anunțului: 11.11.2019
Data și ora limită pentru depunerea dosarului de concurs: 26.11.2019, ora 14.00
Evaluarea dosarelor și publicarea listei cu candidații selectați: 27.11.2019, ora 12.00
Depunerea contestațiilor după selecția dosarelor: 24 ore de la afișarea listei cu candidații 
selectați (online la adrea pvaleaciorii@yahoo.com, fizic la secretariatul comunei Valea 
Ciorii sau prin poștă la adresa Primăria Valea Ciorii, comuna Valea Ciorii, sat Valea 
Ciorii, str. Mihai Eminescu nr. 65, jud. Ialomița)
Soluționarea contestațiilor și publicarea rezultatelor: 28.11.2019, ora 17.00
Data și ora desfășurării concursului – proba teoretică: 03.12.2019, ora 10.00
Data și ora desfășurării interviurilor: 03.12.2019, începând cu ora 15.00
Desemnarea câștigătorilor și publicarea rezultatelor finale: 03.12.2019, ora 16.30
Depunerea contestațiilor: 24 ore de la afișarea listei cu candidații selectați (online la adrea
pvaleaciorii@yahoo.com, fizic la secretariatul comunei Valea Ciorii sau prin poștă la 
adresa Primăria Valea Ciorii, comuna Valea Ciorii, sat Valea Ciorii, str. Mihai Eminescu 
nr. 65, jud. Ialomița)
Soluționarea contestațiilor și publicarea rezultatelor finale după contestații: 04.12.2019, ora 
17.00
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