GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcţia Economică şi Resurse Umane
ANUNŢ
În conformitate cu prevederile art. 43 din H.G. nr. 611/2008, Ministerul Fondurilor Europene,
cu sediul în Bd. Ion Mihalache nr. 15 – 17, clădirea Tower Center, sect. 1, organizează în data de 19
februarie 2014, ora 10,00 (proba scrisă), concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcţii
publice temporar vacantă:
- expert, clasa I, grad profesional principal – 1 post la Direcţia Generală de Coordonare
Implementare Programe de Investiţii Majore – Direcţia Unitatea Coordonare POS M.
Condiţiile de participare:
studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 5 ani,
Cunoştinţe operare PC – nivel mediu,
Limbi străine: engleză – nivel avansat.
Dosarele de concurs se depun în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, la
sediul ministerului.
Dosarul de înscriere pentru concursul de recrutare va cuprinde următoarele documente,
conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr.
1173/2008:
 copia actului de identitate;
 formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
 copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă
şi, după caz, în specialitate- număr pagini;
 cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia
de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării
concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în
urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
 adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de
poliţie politică.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se
certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii
legalizate.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0372 838 669 – Direcţia Economică şi Resurse
Umane
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