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Primăria Comunei Domnești, Judeţ Ilfov organizează concurs de recrutare în vederea ocupării pe 
perioadă nedeterminată a următoarelor funcții contractuale de execuție vacante de: 
 

- 2 posturi Muncitor necalificat – Compartimentul Monitorizare Unități de Învățământ; 
- 1 post Bucătar Șef - Compartimentul Monitorizare Unități de Învățământ; 
- 1 post Referent – Compartiment Urbanism, Amenajare Teritorială, Cadastru. 

 
Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Domnești din Șos. Al. I. Cuza nr. 25-27, Comuna 
Domnești, județul Ilfov, în data de 25 Octombrie 2017 ora 09:00,  proba scrisă. Interviul va avea loc 
în data de 26.10.2017 ora 09:00. 
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 3 H.G. nr. 286/2011 (*actualizată*), cu 
modificările şi completările ulterioare la care se adaugă:  

Pentru postul de Muncitor necalificat: 
- Studii medii /generale; 

Pentru postul de Bucătar Șef: 
- Studii medii / generale; 
- Calificare bucătar / lucrător alimentație publică; 

- Vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 10 ani; 

Pentru postul de Referent: 
- Studii medii / generale; 

- Calificare topograf în construcții. 
 

Dosarele de înscriere se depun în termen de 10 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la Registratura Primăriei Comunei Domnești din Șos. Al. I. Cuza nr. 25-27, 
Comuna Domnești, Județul Ilfov. 
Dosarul  trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6) din Hotărârea nr. 286 / 
2011 (*actualizată*), iar documentele vor fi prezentate şi în original în vederea verificării şi 
certificării.  
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul 
Primăriei Comunei Domnești. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul  instituţiei şi la numărul de telefon 021.351.52.56.  
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