Instituție : PRIMARIA COMUNEI TRIFESTI
Titlu concurs : Concurs de recrutare functii publice de executie vacante
Funcția publică (ID, denumire, clasă, grad profesional)
- (compartiment/birou/serviciu/direcție/direcție generală) :

- 1 (una ) functie publica de executie vacanta de inspector clasa I,grad profesional
debutant-compartiment URBANISM
-1(una) functie publica de executie vacanta de consilier achizitii publice, clasa I,grad
profesional asistent,compartiment ACHIZITII PUBLICE

18.01.2021

Data probă suplimentară :
Tip probă suplimentară și nivel :

Nivel mediu

- Probă IT

Nu

- Probă limba straină
- Alte probe suplimentare

Nu

Nu

11.01.2021

Data probă scrisă :

Ora probă scrisă :

10

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

-Pentru functia publica de executie de inspector clasa I,grad profesional debutant in cadrul
compartimentului URBANISM,conditiile sunt urmatoarele: studii universitare de licenta
absolvite cu diploma de licenta sau echivalent in domeniul urbanismului,arhitecturii si
constructiilor,potrivit art 5,indice 1 din Legea 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare,
vechime -nu este cazul,durata normala a timpului de lucru este de 8 ore /zi,40 ore pe
saptamana.
-Pentru functia publica de executie de consilier achizitii publice ,clasa I,grad profesional
asistent,in cadrul compartimentului ACHIZITII PUBLICE,conditiile sunt urmatoarele: studii
universitare de licenta sau echivalent,vechime in specialitatea studiilor minim un an,durata
normala de lucru este de 8 ore/zi,40 ore pe saptamana.

Bibliografia, tematica, atribuțiile stabilite 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 :

Sediul Primariei Comunei Trifesti, judetul Iasi

Conditii participare concurs - conditii generale ,coform art.465 alin (1)
din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ
Locul și termenul de
Perioada de depunere a dosarelor: 10.12.2020-29.12.2020 la sediul
depunere a dosarelor
Primariei Comunei Trifesti -secretariat
Persoana de contact
Persoana de contact:
- Nume și prenume
Caltais
Corneliu
- Funcția publică deținută
secretar
- Telefon și fax
telef. 0752197551 fax 0232298033
- e-mail
E-mail :primaria_trifesti@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.

