ANUNȚ
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în temeiul O.U.G. nr. 45/2008,
anunţă scoaterea la concurs de recrutare a funcţiei publice de conducere vacante de
director general la Direcția Generală Control, Antifraudă și Inspecții din cadrul
aparatului propriu al MADR, în data de 07 decembrie 2016, ora 09,00 – proba
suplimentară eliminatorie de testare a cunoștințelor de operare PC și ora 10,00 proba
scrisă.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Agenției Naționale a
Funcționarilor Publici la secretarul comisiei de concurs – doamna Mihaela Roman, în
termen de 8 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial partea a III-a – telefon
0374.112.726.
Concursul de va desfășura la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.
Direcția Generală Control, Antifraudă și Inspecții
1 post de director general
Condiții specifice:
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
-studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice,
management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
-Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 3 ani;
-Cunoștințe de operare/programare pe calculator (Microsoft Office, lucrul cu baze de
date, Internet) – nivel bază;
-Cunoștințe de limba engleză – nivel bază.
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agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - versiunea a III-a
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/PNDR-20142020-versiunea-aprobata-20-aprilie-2016.pdf;
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