
Titlu concurs :

Funcția publică (ID, denumire, clasă, grad profesional) 
- (compartiment/birou/serviciu/direcție/direcție generală) :

Data probă scrisă :

Data probă suplimentară :

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

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 :

Observații concurs : 

Persoana de contact
- Nume și 
- Funcția publică deținută
- Telefon și fax
- e-mail

prenume

Instituție :

Ora probă scrisă :

Tip probă suplimentară  și nivel :

- Probă IT

- Probă limba straină

- Alte probe suplimentare

Locul și termenul de 
depunere a dosarelor 

* 

* 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.
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	Text1: • are cetăţenia română şi domiciliul în România;•  cunoaşte limba română, scris şi vorbit;•  are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;•  are capacitate deplină de exerciţiu;• candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 alin.1  si art. 468 alin.1 lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;• studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta s-au echivalenta in stiinte juridice sau economice;• vechime in specialitatea studiilor: minim 7 ani;• timp de lucru 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
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