Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova
ANUNȚ
Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale de:
- Consilier juridic, grad II -1 post - din cadrul biroului Buget Finante
Administrativ si Resurse Umane.
Concursul se organizează la sediul APM Prahova, str. Ghe.Gr.Cantacuzino nr.306
Ploieşti în data de 21 august 2017, ora 10.00, proba scrisă si in data de 23 august
2017, ora 10.00 va avea loc interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucratoare de la
data publicării (26 iulie 2017) în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul APM
Prahova, iar selectia dosarelor de concurs se va face in maxim 3 zile lucratoare de la
data aparitiei anuntului, in data de 14 august 2017.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art.6 din H.G. nr. 286 / 23 martie 2011 actualizata.
Condiţiile de participare la concurs și bibliografia stabilită se afişează la sediul
APM Prahova, str. Gh.Gr.Cantacuzino nr.306 şi pe site-ul http://apmph.anpm.ro.
Relaţii suplimentare la telefon 0244 544134.
Conditii generale:
- să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din HG Nr. 286 din 23 martie 2011
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale
şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, republicata si
actualizata.
Conditii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă: studii în drept.
- vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an.
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