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ANUNŢ CONCURS 

 

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

concurs de recrutare pentru ocuparea  funcției publice vacante de polițist local, grad profesional 

asistent, clasa I, din cadrul  Biroului Poliției Locale și a funcției publice de execuție vacante de 

inspector grad profesional superior, clasa I, la Compartimentul Financiar-Contabil, din cadrul 

Primăriei Moşniţa Nouă, Judeţul Timiş. 

Concursul de recrutare se va organiza în data de 18.12.2018 orele 09.00 proba scrisă, și 

în data de 20.12.2018, interviul la Primăria Comunei Moşniţa Nouă, str. Principală, nr.272, 

Moşniţa Nouă Condiţiile de participare la concurs: 

Condiţiile de participare la concurs: 

a) Condiţii generale: 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.54 din Legea nr.188/1999 

privind statutul funcţionarilor publici, rerepublicată. 

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

de polițist local, grad profesional asistent, clasa I, în cadrul Biroului poliție locală 

- Studii universitare de licență, absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă 

durată dobândite cu diploma de licență în domeniul inginerie civilă, specializarea: inginerie 

sanitară și protecția mediului 

- Vechime în specialitatea studiilor de minimum 1 an,  

- permis conducere cat.B 

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

de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Financiar-

Contabil 

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 

durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul contabilitate, 

specializarea contabilitate și informatică de gestiune 

- Vechime în specialitatea studiilor de minimum 7 ani. 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune  în termen de 20  zile de la data publicării 

în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei Moşniţa 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 şi bibliografia se afişează la sediul Primăriei Moşniţa 

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