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      ANUNȚ 

CONCURS PENTRU POSTURI CONTRACTUALE 

SPĂLĂTOREASĂ LENJERIE  ŞI MAGAZINER  

LA CĂMINUL PENTRU PERSOANE VȂRSTNICE VĂRATEC 

 

      PRIMĂRIA COMUNEI AGAPIA, cu sediul in loc.Agapia, str. Nicolae Iorga, 

nr.140, jud.Neamţ organizează concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale, 

pe durată nedeterminată, cu condiţiile generale aprobate prin art.3 din H.G. nr. 

286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

                      Datele de desfăşurare a concursului sunt: 

                      Proba scrisă: 08.12.2020, ora 10.00 , la sediul institutiei. 

                      Proba de interviu:va fi anunţată ulterior 

 

1. Denumirea postului – MUNCITOR NECALIFICAT(SPĂLĂTOREASĂ 

LENJERIE) - 1 post 

- post vacant contractual pe perioadă nedeterminată. 

Condiţii specifice de participare la concurs: 

- nivelul studiilor: minim studii generale sau medii absolvite cu diplomă sau 

echivalent 

- calificare/specializare: nu este necesară 

- vechime in muncă:  nu este necesară 

- disponibilitate pentru program prelungit şi prezenţă obligatorie in situaţii de 

urgenţă 

2. Denumirea postului –  MAGAZINER  - 1 post 

- post vacant contractual pe perioadă nedeterminată. 

Condiţii specifice de participare la concurs: 

- nivelul studiilor: minim studii generale sau medii absolvite cu diplomă sau 

echivalent 

- calificare/specializare: nu este necesară 

- vechime in muncă:  nu este necesară 

- disponibilitate pentru program prelungit şi prezenţă obligatorie in situaţii de 

urgenţă 

- aviz psihologic"apt pentru meseria de magaziner" 
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      Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primăriei Comunei 

Agapia şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 

6 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

       Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs 

este  de 10 zile lucrătoare de la afişare, la sediul Primăriei comunei Agapia . 

        

        Date contact: Ilioi Elena-Doina–secretar general al comunei Agapia. 

                       tel./fax.0233/244607; 0233/244611 

 

 

 

Reprezentant legal, 

PRIMAR, 

NASTASĂ NECULAI 


