
 

 
 

ANUNŢ CONCURS 

 

            Primăria comunei Moşniţa Nouă, str. Principală, nr.272, jud. Timis, organizează 

concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante pe perioadă nedeterminată de 

polițist local, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului Poliție Locală, și 

a funcției publice vacante pe perioadă nedeterminată de referent, clasa III, grad profesional 

asistent din cadrul Compartimentului Asistență Socială, la Primăria Moşniţa Nouă, Judeţul 

Timiş  

           Concursul propunem a se organiza în data de 22.04.2020 orele 10.00 proba scrisă, iar în 

data de 27.04.2020, orele 10.00 interviul, la Primăria Comunei Moşniţa Nouă, str. Principală, 

nr.272, Moşniţa Nouă.  

Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 18.03.2020-06.04.2020 la sediul 

Primăriei Moșnița Nouă. 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele 

prevăzute la art.49 din H.G. nr.611/2008 modificată şi completată de H.G. nr.1173/2008. 

Condiţiile de participare la concurs pentru funcția publică de polițist local, clasa I, grad 

profesional debutant – Compartiment Poliție Locală 

a) Condiţii generale: 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 465, alin(1) din O.U.G. 

nr.57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ  

b) Condiţii specifice pentru înscrierea la concurs pentru ocuparea funcției publice 

vacante de polițist local, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului 

de Poliție Locală: 

- studii universitare de licenta absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul 

fundamental științe sociale, ramura de știință: științe administrative; 

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: nu este cazul 

- permis conducere cat.B 

Condiţiile de participare la concurs pentru funcția publică de referent, clasa III, grad 

profesional asistent – Compartiment Asistență Socială 

a) Condiţii generale: 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 465, alin(1) din O.U.G. 

nr.57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ  

b) Condiţii specifice pentru înscrierea la concurs pentru ocuparea funcției publice 

vacante de referent, clasa III, grad profesional asistent – Compartiment Asistență Socială 

- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat. 

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 1 an  

 Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul Primăriei 

Moşniţa Nouă, relaţii suplimentare se pot obţine şi la nr. Telefon: 0256393503. 

 

 

 

 



 

Dosarul de concurs: 

Pentru concursul de recrutare (funcţii publice de execuţie), dosarul va cuprinde 

următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 

pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,cu 

modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 465, alin(1) din O.U.G. 

nr.57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ  

 

•formularul de înscriere; 

•curriculum vitae, modelul european; 

•copia actului de identitate; 

•copiile ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări şi perfecţionări; •copie a diplomei de maşter sau de studii postuniversitare în 

domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării 

funcţiei publice, după caz; 

•copia carnetului de muncă şi după caz, sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada 

lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate studiilor necesare ocupării 

funcţiei publice; 

•copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 

Copie a evaluarii psihologice cu mențiunea ,, apt din punct de vedere psihologic să exercite o 

funcție publică” 

•cazierul judiciar; 

•declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de 

lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia. 

Copiile de pe actele depuse la dosar se prezintă în copii legalizate sau însoţite de 

documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul 

comisiei de concurs, cu excepţia copiei actului de identitate, care se poate transmite şi în format 

electronic, la adresa de e-mail:  resurseumane@mosnita.ro; 

 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice. 

 

Având în vedere situația epidemiologică internațională, depunerea dosarelor se va face 

doar în intervalul orar 10:00-12:00 cu sunarea in prealabil a secretarului comisiei de 

concurs: Faur Simona 0786906155.  

 

 

 

 

PRIMAR, 

Florin Octavian BUCUR 


