
Primaria comunei Traian
Judetul Ialomita
tel /fax 0243244020
Nr.  _________________

   

A N U N Ț

Primăria comunei Traian, județul Ialomita, cu sediul in comuna Traian, județul 
Ialomița, str.Unirii, nr. 589, județul Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea postului 
vacant  de  manager de proiect ,, Impreună pentru bunici-reducerea numărului de bătrăni 
vulnerabili in comuna Traian, judetul Ialomița, prin furnizare de servicii sociale ID126228 
personal contractual, perioada determinata(21 luni).

Conditii de participare la concurs: 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă

           - diplomă manager de proiect 
                       - experienţă profesională= 10 ani cu studii superioare 

   
        Desfășurarea concursului. 
Concursul constă în  trei etape succesive și va avea loc la sediul Primăriei comunei 

Traian, județul Ialomița, astfel:
--   selectia dosarelor 
 proba scrisă  -în data de 14.09.2020 , orele 11,00
 interviul se sustine in maxim 4 zile lucrătoare de la data sustinerii probei scrise.
Candidații trebuie să indeplinească condițiile prevăzute la art.3 din HG nr. 286/2011, 

actualizată, pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar  plătit din fonduri publice

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primăriei comunei Traian,
județul Ialomita, în termen de 10 zile de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial al
României,  Partea  III,  (se  depun  până  la  04.09.2020 și  vor  conține  în  mod  obligatoriu
documentele prevazute de art. 6 din HG nr. 286/2011, actualizată.

Concursul  se va  desfășura  la  sediul  Primăriei  comunei  Traian,  str.  Unirii,  nr.589,
județul Ialomița.

Bibliografia se afișeaza la sediul Primăriei comunei Traian, și pe site-ul primăriei
Relații  suplimentare se pot  obține de la  sediul  Primăriei  sau la tel.  0243/244020,

persoana de contact Mitran Mariana.
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