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ANUNŢ

În data 16-17 septembrie 2013 se va organiza şi desfăşura concurs pentru
ocuparea temporară a postului de referent clasa a III-a, grad asistent, la Serviciul
Public Comunitar Local de Evidenţa Populaţiei
Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 54 din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, astfel:
 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;
 are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează,
atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
 îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei
publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

 nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
Condiţii specifice:
Pentru a participa la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei
publice de referent clasa III, gradul profesional asistent, candidaţii trebuie să
îndeplinească cumulativ următoarele condiţii specifice:
 să fie absolvenţi de cel puţin studii medii;
 vechime de cel puţin 6 luni;
 abilităţi de comunicare, capacitate de sinteză şi analiză, iniţiativă;
 cunoştinţe de operare pe calculator.
Condiţii de desfăşurare a concursului:
Concursul se va desfăşura la sediul primăriei oraşului Miercurea Nirajului, Piaţa
Bocskai István Nr. 48, judeţul Mureş.
Proba scrisă se va desfăşura în data de: 16 septembrie 2013, ora 1000;
Interviul va avea loc în data de: 17 septembrie 2013 ora 1000.
Data până la care se pot depune dosarele: în termen de 20 de zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Data până la care se pot depune dosarele: în termen de maximum 8 de zile de la
data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României.
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