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ANUNŢ
Primăria comunei Poiana Ilvei, cu sediul în Poiana Ilvei, Nr.97/A, județul
Bistrița-Năsăud, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice
de execuție vacante de :
1. Inspector, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului
asistenţă socială
Condiții :
- condițiile generale, sunt cele prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind
Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
Condiții specifice :
- Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul asistență
socială.
- cunoștințe de operare pe calculator : nivel mediu.
2. Inspector, grad profesional debutant
achiziții publice

în cadrul Compartimentului

Condiții :
- condițiile generale, sunt cele prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind
Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
Condiții specifice :
- Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.
- cunoștințe de operare pe calculator : nivel mediu.

Concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante se
va desfășura astfel :
în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a
dosarelor de în scriere – selecția dosarelor ;
- în data de 29 august 2017, ora 11,oo - proba scrisă ;
- proba interviu : 30 august 2017, ora 11,oo.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art.49 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 și se depun în
termen de maximum 20 zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al
României, partea a III-a, la sediul Primăriei comunei Poiana Ilvei, Nr.97/A.
Condițiile de participare la concurs și bibliografia stabilită se afișează la sediul și
pe site-ul Primăriei comunei Poiana Ilvei – www.poianailvei.ro
Relații suplimentare se pot obține de la sediul Primăriei comunei Poiana Ilvei,
telefon 0263/375533.
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