
 
 
 

 

 

A N U N Ț    

„PRIMĂRIA COMUNEI PIANU, județul ALBA, organizează la data de 9 februarie 2016, 
la sediul său, potrivit Hotărârii Guvernului nr.286/2011, concurs pentru ocuparea 
posturilor contractuale (vacante) : 
1.Funcționar în Centrul de informare turistică din Pianu de Jos - COR (4222) 
   Condițiile de participare la concurs : 
   Dosarului  de concurs  trebuie să conțină : 

1. Cerere de înscriere la concurs ; 
2. CV din care să rezulte activitatea desfășurată anterior ; 
3. CI/BI în copie ; 
4. Acte de studii –studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv 

studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în domeniul  turism - original și copie ; 

5. daca studiile  nu sunt în domeniul turismului este necesară dovada calificării  ca 
agent de turism/ghid turtistic ; 

6. Cazier judiciar – original ; 
7. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate și să conțină mențiunea  

“apt pentru angajare” .  
 
2. Inspector de specialitate în administrația publică (COR 242203)  din cadrul 
Biroului de Proiecte Europene     
   Condițiile de participare la concurs : 
   Dosarului  de concurs  trebuie să conțină : 

1. Cerere de înscriere la concurs ; 
2. CV din care să rezulte activitatea desfășurată anterior ;  
3. CI/BI în copie ; 
4. dovadă studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii 

superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență ; 
5. Cazier judiciar – original ; 
6. Adeverință medicală din  care să ateste starea de sănătate și să conțină 

mențiunea  “apt pentru angajare” . 

 3. Inspector II,  în cadrul aparatului de specialitate a Primarului comunei Pianu – 
Birou financiar- contabil. 
     Condițiile de participare la concurs : 
Dosarului  de concurs  trebuie să conțină : 

1. Cerere de înscriere la concurs ; 

2. CV din care să rezulte activitatea desfășurată anterior ; 



3. CI/BI în copie ; 
4. dovadă studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii 

superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în 
domeniile : economie , contabilitate, finanțe ; 

5. Cazier judiciar – original ; 
6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate și să conțină mențiunea  

“apt pentru angajare” . 
 

Dosarul  de concurs se depune  la Secretariatul Primăriei comunei Pianu în perioada 
18 - 29.01.2016. 
Concursul se desfășoară după următorul program : 
- în data de 09.02.2016 ora 9.00 – proba scrisă ; 
- în data de 09.02.2016 ora 13.00 – proba de interviu. 
Relații suplimentare  mai  puteți obține  de la Primăria comunei Pianu, localitatea 
Pianu de Sus, nr.94, judetul Alba – tel 0258/761111, int.12   „ 
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