Primaria Municipiului Bucure~ti scoate Ia concurs urmatorul post
vacant(functie publica) din cadrul Directiei Afaceri Externe ~i Protocol :
-consilier,
Externa-1 post

grad

profesional

asistent-

Serviciul

Reprezentare

Proba scrisa a concursului se va desfa~ura Tn data de 17.01.2017,
ora 11 ,00 Ia sediul Primariei Municipiului Bucure~ti.
Dosarele de Tnscriere Ia concurs se pot depune Tn termen de 20 zile
de Ia data publicarii prezentului anunt Tn Monitorul Oficial, partea a-111-a,
Ia Directia Managementul Resurselor Umane, etajul5, camera 1.
Cerintele specifice privind ocuparea postului se vor afi~a Ia sediul
Primariei Municipiului Bucure~ti , pe site-ul P.M. B. (www.pmb.ro).
lnformatii suplimentare se pot obtine Ia numarul de telefon 3055500
interior 1501 ~i 1506.
Publicat in M.Of. in data de 15.12.2016

DOSARUL DE CONCURS va contine in mod obligatoriu:
a) formularul de lnscriere - se gaseste Ia Directia Managementul
Resurselor Umane ~i pe site-ul P.M.B.;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii ~i ale altor acte care atesta efectuarea
unor specializari;
d) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa
ateste vechimea Tn munca ~i, dupa caz, In specialitatea studiilor
necesare ocuparii functiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare,
eliberata cu eel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul
de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca
nu a desfa~urat activitati de politie politica.
Copiile de pe certificatele prevazute mai sus se prezinta lnsotite de
documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul
de catre secretariatul comisiei de concurs, sau Tn copii legalizate.

Formularul de inscriere Ia concurs este disponibil pe site-ul
P.M.B. (www.pmb.ro), precum ~i Ia Directia Managementul
Resurselor Umane

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Managementul Resurselor Umane
Anexa nr. 1

DIRECTIA AFACERI EXTERNE ŞI PROTOCOL
SERVICIUL REPREZENTARE EXTERNĂ
- consilier, clasa I, grad profesional asistent - 1 post
● CONDIŢIILE GENERALE pentru participarea la concurs sunt prevăzute
in articolul 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
● Conditii specifice privind ocuparea postului de consilier, clasa I,
grad profesional asistent
- vechimea minima in specialitatea studiilor – 1 an
- pregatirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată în domeniul
științelor administrative, ştiinţele comunicării şi ştiinţele economice
- Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): engleză (vorbit, citit,
scris – nivel avansat) şi o altă limbă de circulaţie internaţională (citit,
vorbit, scris – nivel mediu)
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