Consilier
Data concursului
Data pana la care se depun dosarele de
inscriere
Autoritatea la care se depun dosarele de
inscriere
Data, ora si locul desfasurarii fiecarei
probe
Selectarea dosarelor
Proba scrisa
Interviu
Compartimentul
Nivelul postului
Functia publica corespunzatoare
categoriei
Gradul profesional al ocupantului
postului
Functia publica de executie aferenta
Clasa
Grad profesional
Treapta de salarizare
Cerinte privind ocuparea postului:
Pregatirea de specialitate
Cunostinte de operare/
programare pe calculator
(necesitate si nivel)
Limbi straine (necesitate si grad
de cunoastere)
Conditii minime de vechime in
specialitatea studiilor necesare exercitarii
functiei publice
Cerinte specifice

20.02.2009
09.02.2009
Consiliul Judetean Ialomita

In perioada 10-16.02.2009 Consiliul Judetean
Ialomita
20.02.2009 ora 10.00 Consiliul Judetean Ialomita
23.02.2009 ora 12.00 Consiliul Judetean Ialomita
Directia Urbanism, Amenajarea Teritoriului si
Lucrari Publice
Compartimentul Infrastructura Rutiera
De executie

Consilier
I
Superior
3
Studii superioare: constructii drumuri si poduri,
constructii civile
Cunostinte de operare pe calculator nivel mediu
Cunostinte de limba engleza scris si vorbit nivel
mediu
Minim 9 ani
Delegatii in teritoriu-judet
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-H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
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-H.G. nr. 448/2002 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se
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-LEGEA nr. 188/1999 ( republicata ) privind Statutul functionarilor publici,
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