ANUNȚ
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaţionale organizează la sediul său din Bucureşti,
Bulevardul Libertăţii nr. 14, sector 5, concurs pentru ocuparea a trei funcții publice de execuție
temporar vacante, din cadrul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii
Informaţionale, astfel:
I. 1 post temporar vacant la Direcţia Management Financiar și Control
o

1 post consilier grad profesional superior – vechime în specialitatea studiilor de cel puţin
7 ani;

Condiţii specifice :
- studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental de ierarhizare al
științelor sociale din care științe economice, specializarea informatică economică;
- perfecționări în domeniul Managementul informatizat al proiectelor, dovedite pe baza unor
documente care sa ateste deținerea competențelor respective, emise în condițiile legii.
II. 1 post temporar vacant la Direcţia Management Financiar și Control – Compartimentul
Verificare Achiziții
o

1 post consilier grad profesional principal - vechime în specialitatea studiilor de cel puţin
5 ani;

Condiţii specifice:
- studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental de ierarhizare al
științelor sociale din care științe juridice;
- perfecționări în domeniul Operare calculator și rețele, nivel „cunoștințe de bază” și în domeniul
Resurse Umane, dovedite pe baza unor documente care sa ateste deținerea competențelor
respective, emise în condițiile legii.
III.1 post temporar vacant la Direcţia Management Financiar și Control
o

1 post consilier grad profesional superior – vechime în specialitatea studiilor de cel puţin 7
ani
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Condiţii specifice:
- studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile fundamentale de ierarhizare al
științelor inginerești, specializarea calculatoare.
Concursul va avea loc în data de 31.07.2018, ora 11:00 – proba scrisă
Interviul se va comunica la o dată ulterioară.
Dosarele de înscriere se pot depune la sediul instituţiei în termen de 8 zile de la data publicării
anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, conform art. 72, alin.(1) din Hotărârea
nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor
publici, modificată și completată, la Serviciul Management Resurse Umane, secretarul comisiei de
concurs, expert principal.
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999
privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Condițiile și termenele concursului de recrutare sunt stabilite în conformitate cu prevederile
Hotărârii nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei
funcționarilor publici, modificată și completată.
Informații suplimentare privind datele concursului, termenul de depunere al dosarelor,
bibliografia aferentă și condițiile specifice de concurs, se pot obține accesând site-ul Ministerului
Comunicațiilor și Societății Informaționale, www.comunicatii.gov.ro, secțiunea cariere, la
numărul de telefon 021.313.55.35 sau la sediul instituției.
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