
 
 
Nr.   5450 /16.08.2017 
 
Prin prezenta rugăm să publicați  următorul anunț începând cu data de 19.08.2017 

Primăria Comunei Dămuc, Județul Neamţ, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă 

determinată a funcției publice de execuție, temporar vacante de: 

 

 - inspector, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Registru Agricol. 

             Concursul va avea loc la sediul Primăriei Dămuc, constând in 3 etape succesive :  

- 25 august 2017ora 15:00 - data limită pentru depunerea dosarelor  

- 30 august 2017 ora 10:00 - Proba scrisă  

- 01 septembrie 2017 ora 10:00 – Interviul 

 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 

188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Condiţii specifice: 

- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 

- Vechime în specialitatea studiilor (potrivit art. 57 din Legea nr. 188/1999 (r2),  – 5 ani 

 
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, 
alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008. 

    a) formularul de înscriere, prevăzut în anexa 3 la H.G. 611/2008, modificată; 

    b) copia actului de identitate; 

    c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 

    d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă 

şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; 

    e) cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, 

candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs 

cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 

zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub 

sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.); 

    f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile 

sanitare abilitate; 

    g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi 

de poliţie politică. 

 
Relatii suplimentare la   Primaria comunei Dămuc, tel: 0233256270. 

 

Primar, 

Anton Covasan 
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