Instituție : PRIMARIA COMUNEI MILAS
Titlu concurs : RECRUTARE PE FUNCTIA SECRETAR GENERAL COMUNA
Funcția publică (ID, denumire, clasă, grad profesional)
- (compartiment/birou/serviciu/direcție/direcție generală) :

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI MILAS

Data probă suplimentară :
Tip probă suplimentară și nivel :
- Probă IT

Nu

- Probă limba straină

Nu

- Alte probe suplimentare

Data probă scrisă :

26.11.2019

Ora probă scrisă :

10.00

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

Condiții de participare:
-studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specializarea
științe juridice,administrative sau științe politice;
-studii universitare de master în domeniul administrației publice,management sau în
specialitatea studiilor ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform
prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2001,cu modificările și
completările ulterioare;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani.
În cazul în care la concursurile organizate pentru ocuparea funcției publice de conducere de
secretar general al comunei nu se prezintă persoane care au studii universitare de licență
absolvite cu diplomă,respectiv studii superioare absolvite cu diploma de licență sau
echivalentă în specialitatea juridică,administrative sau științe politice și care îndeplinesc
condițiile prevăzute la art.465 alin.(3) și art.468 alin.(2) lit.a},pot candida și persoane care nu
îndeplinesc aceste condiții,în următoarea ordine:
a) persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diploma,respectiv studii
superioare absolvite
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BISTRITA-NASAUD
Locul și termenul de
25.10.2019-13.11.2019
depunere a dosarelor
Persoana de contact
- Nume și prenume
- Funcția publică deținută ABRUDAN IOAN
CONSILIER AL PRIMARULUI
- Telefon și fax
0263354397
- e-mail

primariacomunei.milas@yahoo.com

* 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.

