
 

 
 

 

 

 

 

 

ANUNŢ CONCURS 

 

 Comuna Moșnița Nouă, str. Principală, nr.51, jud. Timis, organizează, în conformitate 

cu prevederile art.7, alin.1 din H.G. nr. 286/2011 modificată și completată cu H.G. nr. 

1027/2014, concurs pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacante de 

administrator public, pe perioadă determinată ( respectiv pe durata mandatului primarului 

Comunei Moșnița Nouă). 

Concursul de recrutare se va organiza în data de 22.07.2022 orele 10.00 proba scrisă, și 

în data de 27.07.2022 orele 10.00, interviul, la Primăria Comunei Moşniţa Nouă,str. Principală, 

nr.51, Moşniţa Nouă.  

Condiții generale de participare la concurs: 

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania; 

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit; 

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale; 

 d) are capacitate deplina de exercitiu; 

 e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe 

baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; 

f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice 

potrivit cerintelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, 

contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica 



infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu 

intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a 

intervenit reabilitarea. 

Condiții specifice de participare la concurs: 

a) Studii superioare economice, administrative, tehnice sau juridice, absolvite cu diplomă de 

licență sau echivalentă;  

b) Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de minim 1 ani;  

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune in termen de 10 zile lucrătoare de la data 

afișării anunțului și vor conține în mod obligatoriu documentele prevăzute de art.6 din H.G.nr. 

286/2011.  

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

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

 

PRIMAR, 

Florin Octavian BUCUR 

 


