ANUNŢ
Inspectoratul Teritorial Pentru Calitatea Seminţelor si Materialului Saditor Mureş, cu sediul in
Sângeorgiu de Mureş, str.Mariaffi Lajos, nr.13, jud.Mureş organizează În conformitate cu prevederile:
_ art.7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, concurs pentru ocuparea următoarei funcţii de
execuţie vacantă de natură contractuală - 1 (una) funcţie de execuţie contractuală de Subinginer 1, in
cadrul Compartimentului control, certifica re, inregistrare, supraveghere, monitorizare, acreditare,
informatizare.
Concursul va avea loc În data de 26.09.2016, ora 10,00 - proba scrisă şi in data de 28.09.2016, ora
10,00 - interviul, la sediul Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor si Materialului Saditor
Mureş, din Sângeorgiu de Mures, Str.Mariaffi Lajos, nr.l3, jud.Mureş.
Se pot Înscrie la concurs candidaţii care Îndeplinesc umătoarele condiţii generale:
_ are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul În România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
_ are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
_Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
_ nu a suferit vreo condamnare, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni
săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei.
Conditii specifice prevăzute În fişa postului:
studii superioare de scurtă durată absolvite cu diplomă;
vechime În specialitatea studiilor: minim 5 ani;
cunoştinţede operare si utilizare calculator - nivel mediu;
Pentru Înscrierea la concurs candidaţii vor depune dosarul de concurs la sediul I.T.C.S.M.S
Mureş din Sângeorgiu de Mureş, str.Mariaffi Lajos, nr.13,jud.Mureş, până la data de 25.08.2016, ora
14,00.
Dosarul de concurs va fi depus la secretarul comisiei de concurs şi va conţine următoarele
documente:
a) cererea de Înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
b) copia actului de identitate;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, copiile documentelor care atestă Îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul sau, după caz, o adeverinţă care să
ateste vechimea În muncă, În specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale
care să-I facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile
sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Bibliografia si tematica pentru concurs se va pune la dispoziţie solicitanţilor de către unitate.
Informaţii suplimentare se pot obţrne direct de la sediul instituţiei sau la telefon
0265-318775.
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