Dosarele se vor depune la sediul instituţiei, respectiv la Serviciul Economic, Resurse
Umane, de luni până vineri, între orele 10,00-15,00, în termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării prezentului anunţ şi vor cuprinde următoarele documente:
Cerere de înscriere la concurs adresată directorului Administraţiei Grădina Zoologică,
care va fi pusă la dispoziţie de Serviciul Bconomic,Resurse Umane;
Copia şi originalul actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz;
Copiile şi originalele documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care
atestă efectuarea unor specializări;
Copia şi originalul carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o
adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor,
obligatorie după data de 01.01.2011;
Cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care
să-1 facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
Adeverinţa 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 medicale abilitate, aceasta trebuind să conţină in clar, numărul, data,
numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul
Sănătăţii;
Curriculum vitae;
NOTĂ:
Actele prevăzute mai sus vor fi prezentate şi în origina! în vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea.
în căzui cazierului judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care
a depus o declaraţie pe proprie 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.
Calendarul concursului
Concursul constă in 3 (trei) etape succesive:
a) Selecţia dosarelor de înscriere;
b) Proba scrisă/practică;
c) Interviul;
Selecţia dosarelor de concurs se va face în maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării
termenului de depunere a dosarelor, iar rezultatele selecţiei dosarelor vor fi publicate prin
afişare la sediul instituţiei, în termen de de 1 zi lucrătoare.
Proba scrisă/practică va avea loc la sediul instituţiei în data de 19.04.2018, ora 11,00,
conform bibliografiei afişate.
Proba interviu va avea loc în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la susţinerea probei
scrise/practice , la sediul Administraţiei Grădina Zoologică şi va fi comunicată prin afişare la
sediul instituţiei.
Notarea probei scrise/practice şi a interviului se va face în maximum 1 zi lucrătoare de la
data susţinerii fiecărei probe.
Comunicarea rezultatelor probei scrise/practice şi a interviului vor fi publicate în termen
de 1 zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.
Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afişării
rezultatului selecţiei dosarelor de înscriere, respectiv de la data afişării rezultatelor la proba

