
COMUNA NUŞFALĂU- PRIMAR 

NUŞFALĂU, P-ţa. Arany János, nr. 1, Jud. Sălaj, cod. 457260 

tel: 0260-670002; 0260-670034 Fax: 0260-670034 

E-mail: primarianusfalau@yahoo.com 

Nr. 5494 din 09.07.2021 

 

 

ANUNŢ CONCURS 
 

         În conformitate cu prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, Primăria comunei Nușfalău, cu sediul în 

loc. Nușfalău str. Arani Janos , nr 1, jud. Salaj, cod fiscal 4291921, anunţă organizarea concursului 

pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacanțe: 

 

➢ Inspector Registrul agricol registratură, clasa I, grad profesional debutant. 

 

Condiţii generale de participare la concurs: 

          Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant menţionat persoana care 

îndeplineşte următoarele condiţii: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor funcției ce face obiectul  concursului; 

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului 

ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, 

de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o 

incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

Condiţii de participare specifice: 

N

r 
FUNCŢIA 

NR. 

POSTURI 
CONDIŢII 

1. 

Inspector Registrul agricol registratură, 

clasa I, grad profesional debutant. 

 

 

1 (unu) 

-studii universitare de licență absolvite cu 

diplomă de licență sau echivalentă; 

 

 

 

 

 Concursul constă în trei etape succesive : 

➢ selecţia dosarelor; 

➢ proba scrisă; 

➢ interviu. 
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 Concursul se va organiza la sediul Primăriei comunei Nușfalău, județul Sălaj, după cum 

urmează: 

-proba scrisă: 23 august 2021, ora 9.00, 

-interviul: 26 august 2021, ora 09.00. 

 Data publicării şi afişării anunţului : 09.07.2021. 

 Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse în termen de 20 zile de la data publicării și 

afișării anunțului, respectiv până la data de 28.07.2021, ora 13.00, la Primăria comunei Nușfalău- 

Compartiment registratură. 

 Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine 

următoarele documente: 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 

organizatoare; 

b) curriculum vitae – CV; 

c) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor; 

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care sa-l 

facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. (Candidatul declarat admis la selecţia 

dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, 

are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până 

la data desfăşurării primei probe a concursului); 

g) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 

luni anterior derulării concursului. 

 

 Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, iar ele 

se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul Comisiei de concurs. 

Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită 

se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul primăriei.  

 Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Nușfalău -telefon  0260-

670002, email : primarianusfalău@yahoo.com, zilnic între orele 9.00-13.00. 

 

 

 

PRIMAR  

MATE RADU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Bibliografia/tematica conţine: 

-Constituţia României, republicată; 

- titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 

formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

-Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 

bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţa nr. 28/2008 privind registrul agricol ; 

- Ordinul nr. 25/1382/37/1642/14297/746/20/2019 pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-

2024   

Bibliografia, tematica, atribuțiile  prevăzute  în  fișa postului,  precum  și    alte 

date  necesare  desfășurării concursului se    afișează pe    pagina de    internet a   

autorității sau instituției publice organizatoare, la secțiunea special creată în acest 

scop. 
 


