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Anexă 

ANUNT 

Primăria comunei Boroaia, judeţul Suceava organizează în zilele de 4 aprilie 

2019 şi 8 aprilie 2019 concurs pentru ocuparea unui număr de 2 posturi aferente 

următoarelor funcţii publice de execuţie vacante: 

- ,,inspector, clasa I, grad profesional superior” în cadrul Compartimentului 

Juridic, Administrativ și Urbanism 

           - ,,inspector, clasa I, grad profesional superior” în cadrul Compartimentului  

Situații de Urgență 

Condiţiile de participare la concursul pentru funcţia publică de ,, inspector 

superior” în cadrul  Compartimentului Juridic, Administrativ și Urbanism, sunt 

următoarele: 

 studii universitare de lunga durată absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalentă, domeniul fundamental științe inginerești; 

 7 ani vechime; 

 cunoștințe operare P.C. (WORD și EXCEL nivel mediu testate în cadrul 

probei scrise și a celei practice); 

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

188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 



Condiţiile de participare la concursul pentru funcţia publică de ,,inspector 

superior” în cadrul Compartimentului  Situații de Urgență, sunt următoarele: 

 studii universitare de lunga durată absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalentă; 

 perfecționări și specializări în domeniul managementului situațiilor de 

urgență  

 7 ani vechime; 

 cunoștințe operare P.C. (WORD și EXCEL nivel mediu testate în cadrul 

probei scrise și a celei practice); 

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

188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

 

Condiţii de desfăşurare a concursului: 

 

 dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de 

la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-

a, la sediul Primăriei comunei Boroaia, judeţul Suceava, respective 4 

martie – 24 martie 2019.  

  4 aprilie 2019 ora 10:00 - proba scrisă 

  8 aprilie 2019 ora 10:00 - interviul și proba practică operare PC; 

 Relaţii suplimentare cu privire la conţinutul dosarului, bibliografie, etc. 

se pot obţine de la afişierul Primăriei comunei Boroaia sau la telefon 

0230 548 015, fax 40 230 548.026, e-mail: primariaboroaia@yahoo.com. 

 Persoana contact inspector superior Blanariu Gabriela Carmen. 

 

PRIMAR 

Ing. Vasile Berariu 

 

 



 

ANEXĂ  

LA ANUNŢUL DE CONCURS 

Aparţinând Primăriei Comunei Boroaia, judeţul Suceava 

Subsemnatul BERARIU VASILE, în calitate de Primar al Comunei  

Boroaia, judeţul Suceava, declar pe propria răspundere că textul anunţului 

conţine 2338 caractere, cu spaţii, conform raportului de mai jos: 

 

 

Data 25.02.2019       

 Semnătură, 

 

 

 

 


