Instituție : PRIMARIA COMUNEI MALUSTENI

Titlu concurs : Concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante (2 functii), din cad
Funcția publică (ID, denumire, clasă, grad profesional)
- (compartiment/birou/serviciu/direcție/direcție generală) :

REFERENT
CLASA III
GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL
COMPARTIMENT STARE CIVILA
Data probă suplimentară :

INSPECTOR
CLASA
I
Tip probă
suplimentară
și nivel :
GRAD PROFESIONAL SUPERIOR
Nu
- Probă IT
COMPARTIMENT AGRICOL SI CADASTRU
- Probă limba straină

Nu

- Alte probe suplimentare

23.01.2020

Data probă scrisă :

Ora probă scrisă :

10.00

Condiții de participare (studii, vechimea în specialitatea studiilor, alte condiții specifice):
*

Referent , clasa III, grad profesional principal,compartiment stare civila:
- studii medii,liceu ,absolvit cu diplaoma de bacalaureat
- vechimea in specialitatea studiilor ,minimum 5 ani.
Inspector ,clasa I ,grad profesional superior, compartiment agricol si cadastru:
- studii superioare absolvite cu diploma de licenta
- vechimea in specialitatea studiilor 7 ani.

Bibliografia, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date necesare desfășurării
concursului se afișează pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoare, la
secțiunea special creată în acest scop.
Loc de desfăsurare concurs :

Primaria comunei Malusteni, jud. Vaslui
Locul și termenul de
depunere a dosarelor

Dosarele de concurs se depun la sediul autoritatii sau institutiei
publice organizatoare ,in termen de 20 de zile de la data publicarii
anuntului pe site-ul acesteia.

Persoana de contact
- Nume și prenume
- Funcția publică deținută
- Telefon și fax
- e-mail

LEU IOAN
- SECRETAR GENERAL
-0762248873
- primaraia_malusteni@yahoo.com

Observații concurs :

* Condiţiile specifice referitoare la studiile necesare pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din clasele I şi a
II-a se stabilesc în conformitate cu nomenclatoarele domeniilor şi specializărilor din învăţământul universitar de
lungă durată şi scurtă durată, respectiv nomenclatoarele domeniilor de studii universitare de licenţă şi
specializărilor şi programelor de studii din cadrul acestora.

