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“ ANUNŢ  CONCURS DE  RECRUTARE 

 – FUNCȚIONAR   PUBLIC " 

 
Comuna  Cermei, cu sediul în: localitatea Cermei, str.-., nr.304, jud. Arad, în baza Legii nr.  

188/1999, rerepublicată(r2) şi actualizată, organizează concurs de recrutare  pentru ocuparea unei  

funcţii publice  vacante, pe durată nedeterminata,   pentru funcția publică de execuție : 

Denumirea postului : inspector  clasa I,  grad  profesional  debutant  la  compartimentul agricol. 

Condiţii specifice de participare la concurs: 

- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite 

cu diploma de licenta sau echivalentă, 

-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:  nu este necesară ; 

Atribuțiile postului: 

- Inspectorului  agricol îi revine sarcina completãrii, ținerii la zi si centralizãrii datelor din registru 

agricol.  

- Întocmește rapoarte pentru Comisia Nationalã de Statisticã si Ministerul Agriculturii si 

Alimentatiei.  

- Eliberează certificate de producãtor și îndeplinește și alte atribuții stabilite de către primarul 

comunei. 

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: 

Proba scrisă:- data de 10.10.2018, ora 10,00, la sediul Primăriei comunei Cermei. 

Interviul :- în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise la sediul Primăriei 

comunei Cermei. 

Dosarele de înscriere  trebuie  să conţină, în  mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.49 din 

Hotărârea Guvernului Romaniei nr. 611/ 2008- actualizată la zi şi se depun la în  termen  de  20 de zile 

calendaristice de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial Partea a –III-a , la sediul Primăriei  

comunei Cermei, judeţul Arad,  

 Date contact: tel.:0257-328101, email: cermei@xnet.ro. 

Bibliografia:  Constituția României,  Legea nr. 215/ 2001-Legea administrației publice locale , 

Republicată și actualizată, Legea nr. 188/1999-Rerepublicată și actualizată precum  şi Legea nr. 7/2004 

privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, asa cum este stipulat de art. 21 alin. 4 din 

HG nr. 611/2008. De asemenea conține  Ordinul  Administrație Publică nr. 289/2017,  Ordin pentru 

aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-

2019.  

              Condiţiile de participare la concurs  şi  bibliografia stabilită  sunt afişate  la sediul instituţiei şi 

pe site-ul acesteia   www.comuna-cermei.ro 

 

          Informaţii suplimentare: se pot obţine la sediul Primăriei  comunei Cermei, nr.304, jud.Arad,  tel  

0257-328101.  

 

 

                                                                     Reprezentant legal, 

                                                                            PRIMAR, 

        VESA IOAN- DANIEL. 

http://www.comuna-cermei.ro/
tel:0728170389

