Instituție : UAT Matasaru, judetul Dambovita
Titlu concurs : Recrutare functie publica de executie ,vacanta
Funcția publică (ID, denumire, clasă, grad profesional)
- (compartiment/birou/serviciu/direcție/direcție generală) :

Referent clasa a III-a grad profesional asistent - compartiment Agricol

Nu

Data probă suplimentară :
Tip probă suplimentară și nivel :
- Probă IT

Nu

Nu

- Probă limba straină
- Alte probe suplimentare

Nu

06.03.2020

Data probă scrisă :

Ora probă scrisă :

11:00

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

Conditii de ocupare a unei functii publice:
- Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de Art.465 din OUG nr.57/2019
privind Codul Administrativ;
Conditii specifice:
- Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat.
- Cunostinte de operare pe calculator nivel mediu dovedite cu documente emise in conditiile
legii;
Conditii de vechime in specialitatea studiilor la ocuparea functiilor publice de executie:
- Un an in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor
publice de executie de grad profesional asistent

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 Matasaru, sat Cretulesti, nr.78, judetul Dambovita
Observații concurs :
Locul și termenul de
depunere a dosarelor
Persoana de contact
- Nume și prenume
- Funcția publică deținută
- Telefon și fax
- e-mail

Depunerea dosarelor de concurs se va face cu 20 de zile inaintea datei
de concurs la sediul Primariei comunei Matasaru;
Persoana de contact dl. Ion Marius-Valentin
Functia – consilier, clasa I, grad profesional asistent cu atributii de
secretar general al UAT Matasaru.
Tel: 0731732185 / Fax: 0372252117
e-mail: primariamata_DB@yahoo.com

* 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.

