
 

 

ANUNŢ 

  

          Primaria comunei Iordacheanu organizează concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice 
de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartiment Financiar Contabil 
din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Iordacheanu. 

          Concursul se organizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

     1. Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: 

• proba scrisă:  20 mai 2019, ora 1030, la sediul Primariei Comunei Iordacheanu; 
• interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul 

Primariei Comunei Iordacheanu. 

2. Condiţii de participare la concursul de recrutare: 

          Pentru a participa la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ 
următoarele condiţii: 

• a) Condiţii generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare. 

• b) Condiţii specifice prevăzute de fişa postului: 

1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul economic; 

2. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani; 

3. Dosarele de concurs pot fi depuse la sediul Primariei Comunei Iordacheanu, în termen de 20 de 
zile de la data publicării anunţului privind organizarea concursului de recrutare în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III-a, respectiv în perioada 19.04.2019-08.05.2019. 

4. Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: 

          Adresa de corespondență: com.Iordacheanu, sat Iordacheanu, str. Principala, nr.178 jud Prahova; 

          Telefon: 0244/440149, adresă de e-mail: prim_iordacheanu@yahoo.com; 

          Persoana de contact: Dorobantu Eduard, consilier superior la Compartimentul Resurse Umane din 
aparatul de specialitate al primarului comunei Iordacheanu. 

 

PRIMAR, 

Safta Comstantin 


