
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

Primăria Municipiului Craiova organizează concurs la 
sediul central din str. A.I. Cuza nr. 7, în data de  22.08.2012 
orele 1000 – proba scrisă şi în data de 24.08.2012 – proba de 
interviu pentru ocuparea funcţiei publice vacantă de conducere, 
de şef serviciu – Imagine, relaţii internaţionale, redacţie ziar, 
purtător de cuvânt,  din  cadrul  aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Craiova. 
       Condiţii de participare la concurs: 

- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, 
respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalenta; 

          -  vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiilor publice de conducere  –minimum 2 ani. 

 Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la 
sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A.I. Cuza nr. 7. 

           Bibliografia este afişată la sediul instituţiei. 
            Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 
0251/416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane. 
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Primăria Municipiului Craiova organizează concurs la 
sediul central din str. A.I. Cuza nr. 7, în data de  20.08.2012 
orele 1000 – proba scrisă şi în data de 22.08.2012 – proba de 
interviu pentru ocuparea funcţiei publice vacantă de conducere, 
de director executiv adjunct la Poliţia Locală a municipiului 
Craiova. 
         Condiţii de participare la concurs: 

   - studii universitare de licenta absolvite cu diploma, 
respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalenta; 
   -  vechimea în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiilor publice de conducere  –minimum 3 
ani. 

 Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la 
sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A.I. Cuza nr. 7. 
           Bibliografia este afişată la sediul instituţiei. 

            Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 
0251/416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane. 
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