
ANUNȚ 
  
 Având în vedere prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, organizat în baza excepțiilor prevăzute de 

(se va avea în vedere temeiul legal aplicabil, după caz): 

- art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

- art. 27 din OUG nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru 

acordarea de sprijin financiar din fonduri externe 

nerambursabile, aferente Programului operațional 

Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de 

COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor 

europene 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 183/2020 privind 

desfăşurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor 

pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituţii 

din sistemul justiţiei, precum şi din cadrul Curţii de Conturi 

- Alte prevederi legale 

 

Vă înştiinţăm că instituţia noastră organizează concurs de 

recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă, 

perioadă nedeterminată, după cum urmează: 

 

1. Denumirea funcţiei publice de execuție vacantă:  

Inspector, clasa I, grad asistent, compartiment SPCLEP, 

durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 

ore/săptămână; 

 

2. Probele pentru concurs:  

- selecție dosare 

- proba scrisă  

- interviu  

 

3. Condiţiile de desfăşurare a concursului: 

3.1.  Locul de desfăşurare a concursului: 

- la sediul U.A.T. Comuna Petrova, județul Maramureș: Comuna 

Petrova, sat Petrova, nr. 792, jud. Maramureș 



3.2.  Probele concursului, data şi ora desfăşurării: 

- selecție dosare: - în termen de maxim 5 zile de la expirarea 

termenului de depunere a dosarelor de concurs  

- proba scrisă: - 19 mai 2022 – ora 1100  - la sediul U.A.T. Comuna 

Petrova, județul Maramureș 

-  interviu: - în termen de maxim 5 zile de la susținerea probei 

scrise. 

3.3. Data până la care se pot depune dosarele de înscriere:  

Dosarele de concurs se depun în maxim 20 de zile de la data 

publicării anunţului în în     maxim 20 de zile de la data publicării 

anunţului, respectiv din 18.04.2022, până la 09.05.2022, ora 1600,   la 

sediul Primăriei comunei Petrova, județul Maramureș. 

 

4. Condiţii de participare la concurs: 

4.1. Condiţiile generale : - candidații trebuie să îndeplinească 

condițiile prevăzute de art. 465, alin (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ; 

4.2. Condiţiile specifice : - candidații trebuie să îndeplinească 

cumulativ următoarele condiții: 

-    studii universitare de licență absolvite cu diplomă de 

licență sau echivalentă minimum 1 an vechime în specialitatea 

studiilor necesare exercitării funcției publice 

 

Relații suplimentare la nr. telefon 0733414512, persoană de 

contact Ciopac Vasile. 

       

 

 

              

 


