
 

  

Nr.28122/03.12.2014 

ANUNŢ 
 

 Primăria  comunei Miroslava, judeţul Iasi, organizează concurs, la sediul Primăriei 
comunei Miroslava, județul Iași în ziua de 08.01.2015, ora 09:00 - proba scrisă  şi în ziua de 
13.01.2015, ora 11:00 – interviul,  pentru ocuparea a 5 (cinci) funcții publice de execuție 
vacante din aparatul de specialitate al primarului comunei Miroslava, județul Iași 

 Polițist local, clasa I, gradul profesional ASISTENT, în cadrul Serviciului de Poliție 
Locală Miroslava-1 post; 

 Polițist local, clasa I, gradul profesional PRINCIPAL, în cadrul Serviciului Poliție 
Locală Miroslava-1 post; 

 Polițist local, clasa III, grad profesional SUPERIOR, în cadrul Serviciului Poliție 
Locală Miroslava-1 post; 

 Referent, clasa III, grad profesional SUPERIOR, în cadrul Serviciului de Asistență 
Socială -1 post; 

 Consilier juridic, clasa I, grad profesional ASISTENT-Compartiment Juridic-1 post. 
 
Condiţiile de participare : 
Studii: 

 Polițist local, clasa I, gradul profesional ASISTENT, în cadrul Serviciului de 
Poliție Locală Miroslava: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în 
unul din domeniile: Științe juridice/Științe administrative/Inginerie civică și instalații. 

 Polițist local, clasa I, gradul profesional PRINCIPAL, în cadrul Serviciului de 
Poliție Locală Miroslava: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în 
unul din domeniile: Științe juridice/Științe administrative/Științe ale mediului/ Științe 
Tehnice. 

 Polițist local, clasa III, grad profesional SUPERIOR, în cadrul Serviciului de 
Poliție Locală Miroslava: studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu 
diplomă în unul din domeniile: Științe administrative/Științe ale mediului/ Științe 
Tehnice . 

 Referent, clasa III, grad profesional SUPERIOR, în cadrul Serviciului de 
Asistență Socială: studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă în 
unul din domeniile: Științe sociale (Juridice/Administrative/ale 
comunicării/Sociologie/Politice). 

 Consilier juridic, clasa I, grad profesional ASISTENT-Compartiment Juridic: 
studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 



 

  

durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul din domeniile: Științe 
Juridice. 

 
Vechime: 

 
- pentru funcția publică de execuție vacantă de polițist local, clasa I, gradul 
profesional ASISTENT, în cadrul Serviciului de Poliție Locală Miroslava –minim 1 
an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice. 
- pentru funcția publică de execuție vacantă de polițist local, clasa I, gradul 
profesional PRINCIPAL, în cadrul Serviciului de  Poliție Locală Miroslava- minim 
5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice. 
- pentru funcția publică de execuție vacantă de polițist local, clasa III, grad 
profesional SUPERIOR, în cadrul Serviciului de Poliție Locală Miroslava: minim 
9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice. 
- pentru funcția publică de execuție de referent, clasa III, grad profesional 
SUPERIOR, în cadrul Serviciului de Asistență Socială: minim 9 ani vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice. 
- pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, grad 
profesional ASISTENT-Compartiment Juridic: minim 1 an vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției publice. 

 
Dosarele de depun la sediul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi, 
Birou-Relații Publice și Registratură până la data de 29.12.2014, ora 15:30 
(în termen de 20 de zile de la publicarea în Monitoul Oficial, partea a III-a). 
 
Condițiile de participare la concurs și bibliografia stabilită se afișează la sediul 
Primăriei comunei Miroslava și pe site-ul www.primariamiroslava.ro. 
 
Relații suplimentare se pot obține de la sediul Primariei comunei Miroslava 
și la telefon 0232 / 295.680  / int.13. 
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