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Nr. 23344 /10.05.2017
ANUNŢ
U.A.T. Municipiul Tecuci cu sediul in loc. Tecuci str.1 Decembrie 1918 nr.66 organizeaz ă
concurs, pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale aprobate prin HG nr.286 /20 1 1 ,modificat si
completat de HG nr. 1 027/20 1 4, respectiv:
- 1 post de Sef Birou —post vacant - Birou Administrativ-Directia Servicii Publice -

perioada nedeterminata;
Condiţiile generale ce trebuie indeplinite sunt cele prevazute la art. 3 din HG 286/2011

Condiţii specifice
- studii universitare de licen ţă absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul stiintelor economice;
- studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administra ţiei publice sau in
domeniul stiintelor economice;
- să aibă vechime în muncă minim 4 ani;

DOSARUL DE CONCURS:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

cerere de înscriere la concurs;
copia actului de identitate;
copiile documentelor care s ă ateste nivelul studiilor;
copia carnetului de munca / adeverinţă care să ateste vechimea în munc ă;
cazierjuridic;
adeverinţă medicală care s ă ateste starea de s ănătate corespunzătoare eliberat ă cu cel mult 6 luni
anterior derul ării concursului de c ătre medicul de familie al candidatului sau de c ătre unităţile
sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
Actele prevazute la lit.b) ,c), d) vor fi prezentate si în original în vederea verific ării
conformităţii copiilor cu acestea.
Concursul se va desfaura la sediul U.A.T. Municipiul Tecuci ,din Tecuci ,str.1 Decembrie
1918 ,nr.66, astfel:
- proba scrisă în data de 09.06.2017 , ora 1000
- interviu în data de 13.06.2017 , ora 1000

Data limita pana Ia care candidatii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de
10 zile lucratoare de Ia afisare la sediul institu ţiei (29.05.2017)
Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul UAT Municipiul Tecuci ,din Tecuci , str.1
Decernbrie 1918 nr.66 , tel. 03723641 11 , Cornp. Resurse Umane ,SSM.
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