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ANUNT

Primdria Municipiului Craiova organizeazd.,la sediul central din str. A.!. Cuza,

nr. 7, ooncurs de recrutare pentru ocuparea urmdtoarei funclii publice de conducere

vacante:
- $ef serviciu in cadrul Serviciului Management Documente, Informalii

Publice, Direclia Relafii Publice gi Management Documente, din aparatul de

specialitate al primarului municipiului Craiova - 1 post.

Concursul va avea loc la sediul Primdriei Municipiului Craiova din str. A. I.
Cuza, nr.7, in data de 11.07.201,7, ora 10.00 - proba scrisd, urmdnd ca proba de

interviu sd se stabileascd potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 6l 1.12008, cu modific[rile
gi completirile ulterioare.

Candidalii trebuie sd indeplineascd condiliile prevdzute de art. 54 din Legea nr.

188/1999 privind Statutul funcfionarilor publici, republicatd, cu modificdrile gi

completdrile ulterioare, precum qi urmdtoarele condilii specifice de participare:
- studii universitare de licen!6 absolvite cu diplom6, respectiv studii superioare

de lungi duratd absolvite cu diplomd de licenld sau echivalentd;
- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitdrii funcliei publice: 2 ani:,

- studii de masterat sau postuniversitare in domeniul administraliei publice,
management ori in specialitatea studiilor necesare exercitdrii funcfiei publice.

Dosarele se vor depune in maximum 20 zile de la data publicdrii anunlului in
Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primdriei Municipiului Craiova gi trebuie
sd cuprindd obligatoriu documentele prevdzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu

modificdrile qi completdrile ulterioare.
Bibliografia este afigatd la sediul institufiei.
Informalii suplimentare se pot obline la.telefon 02511416235 interior 358,

Serviciul Resurse Umane.
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MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea postului de $ef Serviciu Management Documente, Informalii Publice

din cadrul Directiei Relalii Publice si Management Documente

1. Legea 54412001 privind liberul acces la informalii de interes public, cu modificirile
gi completdrile ulterioare;

2. Hotdrirea nr.47812016 pentru modificarea gi completarea Normelor metodologice
de apficare a Legii nr. 54412001 privind liberul acces la informa[iile de interes public,
aprobate prin Hotdr6rea Guvernului nr. 12312002;

3. Legea 21512001 republicatd, privind administratia publicd locald, cu modificdrile gi

completdrile ulterioare;
4. Legea 18811999 republicati, privind Statutul functionarilor publici, cu modificdrile 9i

completdrile ulterioare;
5. Legea 5212003 privind transparenta decizionali in administralia publici, cu

modificdrile gi completirile ulterioare;
6. Legea 712004 republicatd, privind codul de conduitd a funclionarilor publici, cu

modificdrile 9i completdrile ulterioare;
7. O.G. 2712002 privind reglementarea activitdtii de solulionare a petitiilor, cu

modificdrile 9i completdrile ulterioare;
8. H.G. 172312004 privind aprobarea programului de mdsuri pentru combaterea

birocraliei in activitatea de relatii cu publicul, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare;

9. Legea 67712001 privind protectia datelor cu caracter personal gi libera circulalie a

acestor date cu modificirile 9i completirile ulterioare;
10.O.U.G. 2712003 privind procedura aprobirii tacite, cu modificdrile 9i completdrile

ulterioare.


