
 

 
 

 

 

 

ANUNȚ CONCURS 
 

 

               Primăria Comunei Moșnița Nouă organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  

funcției publice vacante pe perioadă nedeterminată de inspector, clasa I, grad profesional 

debutant, din cadrul Compartimentului de Protecția Mediului, și a funcției publice vacante pe 

perioadă nedeterminată de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul 

Compartimentului Dezvoltare locală și investiții,  în conformitate cu prevederile art.465, 

alin.(1) din O.U.G. nr.57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ şi art.46 din H.G. 

nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea oricărei funcţii 

publice, modificată şi completată de H.G. nr.1173/2008. 

Menționăm că durata normala a timpului de lucru pentru ambele funcții publice vacante 

este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână.  

 Concursul se v-a desfășura în data de 04.06.2021 orele 10.00 proba scrisă, iar în data 

de 08.06.2021, orele 10.00 interviul, la Primăria Comunei Moşniţa Nouă, str. Principală, nr.272, 

Moşniţa Nouă.  

Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 05.05.2021-24.05.2021 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. 

  Menţionăm că nu solicităm redistribuirea de funcţionari publici din corpul de rezervă în 

vederea ocupării posturilor. 

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

profesional debutant – Compartiment de Protecția Mediului.  

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 inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului de 

Protecția Mediului: 

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

fundamental științe inginerești, domeniul de studii: Ingineria Mediului.  

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

 Bibligrafia de concurs este cuprinsă în anexa I.  

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

profesional asistent – Compartiment Dezvoltare locală și investiții.  



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 inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Dezvoltare 

locală și investiții - studii universitare de licenta absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalentă în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință: științe 

administrative sau științe ale comunicării. 

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

 Bibligrafia de concurs este cuprinsă în anexa II.  

 Organizarea concursului se face cu respectarea art.22 alin .2(1) din O.U.G. nr.34/2009 

cu modificările şi completările ulterioare precum si a art. II din Legea nr.203/2020 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

 

 

PRIMAR, 

Florin Octavian BUCUR 

 

 

 

 

 

Afișat azi, 29.04.2021 


