
ANUNȚ 

 

Primăria Comunei Glodeanu Sărat, cu sediul în localitatea Glodeanu Sărat, 

str. Primăriei, nr. 93, judeţul Buzău, organizează concurs pentru ocuparea 

funcţiei contractuale vacante de inspector de specialitate, conform HG nr. 

286/2011.   

Concursul se va desfăşura la sediul, Primăriei Comunei Glodeanu Sărat, 

astfel:   

a) proba scrisă în data de 9 februarie 2021,  ora 10,00; 

b) proba interviu în data de 11 februarie 2021,  ora 14,00. 

Condiţiile generale de participare la concurs: 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 3 din HG nr. 

286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru, privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unei funcţii contractuale vacante, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Condiţiile specifice: 

a) studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență; 

b) vechime: nu este cazul. 

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, 

documentele prevăzute la art. 6 din HG nr. 286/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi se vor depune la sediul Primăriei Comunei 

Glodeanu Sărat în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în 

Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, până la 1 februarie 2020, ora 

16,00. 

 Informaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs se 

pot obține la sediul: Primăria Comunei Glodeanu Sărat, persoană de contact: 

Cazacu Corina, secretar general al comunei, telefon: 0238/787700, fax:  

0238/787702, mail: primaria.glodeanusarat@gmail.com. 
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