ANUNŢ
Oraşul Târgu Frumos, județul Iași organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante din
cadrul Compartimentului Administrarea Patrimoniului și anume:
- Inspector I superior;
- Consilier juridic I principal.
Concursul va avea loc in data de 09.01.2017, proba scrisă, ora 10,00
la sediul Primăriei oraş Târgu Frumos, judeţul Iaşi, din str. Cuza Vodă,
nr. 67, iar data și ora interviului vor fi anunțate după proba scrisă.
Condiţiile de participare la concurs:
Candidații trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de
art. 54 din Legea nr.188/19999 R2/A privind Statutul funcţionarilor
publici, cu modificările şi completările ulterioare;
Condiţii de studii:
- pentru consilier juridic I principal – studii superioare finalizate cu
diploma de licență în profil științe juridice;
- pentru inspector I superior - studii superioare finalizate cu diploma de
licenţa în profil științe economice sau inginerești;
Condiţii de vechime:
Minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice de execuţie consilier juridic I principal.
Minim 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice de execuţie inspector I superior.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile
calendaristice de la data publicării anunţului in Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, până la data 29.12.2016 ora.16,00, la
secretariatul comisiei de concurs, respectiv Compartimentul Resurse
Umane şi Salarizare şi va conţine in mod obligatoriu următoarele:
 Formular de înscriere la concurs cu menţiunea funcției publice
solicitate;
 Curriculum vitae;
 Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta
identitatea;
 Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte
care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile
documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului
solicitate;
 Copiile documentelor care atestă vechimea în specialitatea studiilor;
 Cazierul judiciar;
 Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare postului; adeverinţa care atestă starea de sănătate,
conţine in clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea
acestuia;
 declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu
a desfăşurat activităţi de poliţie politică

Copiile de pe actele mai sus menţionate se prezintă însoţite
de documentele originale, care se vor certifica pentru
conformitate de către secretarul comisie de concurs;
Concursul constă în 3 etape succesive:
 Selecția dosarelor;
 Proba scrisă;
 Interviul;
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