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U.A.T. Municipiul Tecuci cu sediul in loc. Tecuci str.1 Decembrie 1918 nr.66 organizeaz ă concurs,
pentru ocuparea urm ătorului post contractual aprobat prin HG nr.286 /20 1 1 ,modificat si completat cle HG
rir.1027/2014, respectiv:
- 1 post de Director—post vacant —Direc ţia Servicii Publice — perioadă nedeterininat ă ;
Conditiile generale care trebuiesc indeplinite pentru ocuparea posturilor vacante sunt
prevazute in art.3 din Hot ărârea Guvernului nr. 286/201 1, modificat si completat de HG 1027/2014.

.

Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent ă în domeniul stiintelor
ingineresti;
- să aibă minim 9 ani vechime în munc ă ;

Concursul se va desfasura in data de 05.01.2018
- probapractica : data de 05.01.2018 ora 10,00, la sediul institutiei;
- data ş i ora iiiterviului vorji comunicate ulterior ,si va avea loc la sediul institutiei;
Dosarul de concurs va cuprinde documente conform prevederilor art.6 din Hot ărârea
Guvernului nr. 286/2011, modificat si completat de HG 1027/2014.
Copiile dupa actele depuse la dosarul de concurs se vor prezenta insotite de documentele
originale care vor fi certificate pentru conformitate de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii
legalizate.
Dosarele de concurs se vor depune în perioada 08.12.2017-21.12.2017, pân ă Ia orele 1500
la sediul UAT Municipiul Tecuci ,din Tecuci ,str.1 Decembrie 1918 nr.66
Selectia dosarelor se vaface in termen de 2 zile lucrătoare de la data expirarii termenului de
depunere a dosarelor de concurs.
Relaţii suplimentare se pot ob ţine de Ia sediul UAT Municipiul Tecuci ,din Tecuci , str.1
Dccembrie 1918 iir.66 , tel. 0372364 111 , Comp. Resurse Umane ,SSM.
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