
ROMÂNIA  
JUDEȚUL SUCEAVA  
ORAȘUL BOȘTENI  
PRIMĂRIA  
NR.764 DIN 31.01. 2023 

ANUNT, 
       În conformitate cu prevederile art. 618 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare  Unitatea Administrativ-Teritorială 

Orașul Broșteni, județul Suceava, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea 
următoarelor  funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului orașului Broșteni, după cum urmează: 

1. 1 (una) funcție publică de execuție vacantă de  inspector, clasa I, grad profesional, 
debutant  din Compartiment Protecția mediului din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului orașului Broșteni, județul Suceava

2. durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână
3. probă suplimentară – nu este cazul
4. data sustinerii probei scrise: 02.03.2023, ora 10.00, la sediul Primăriei Orașului 

Broșteni, str. Bistriței nr.89, oraș Broșteni, jud. Suceava
Proba interviu: in termen de 5 zile lucratoare de la data probei scrise, la sediul Primariei 
orasului Brosteni, jud. Suceava.

5. Condiţiile de participare:

-Condiţiile generale:
a) are cetățenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică.
Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către
medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul
unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
f) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care
împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei
în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea
faptei;
g) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori
activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă,
în condiţiile legii;
h) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
i) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de
legislaţia specifică.



 

 

2 / 3 
 
Operator de date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 

 

6. Condiţii specifice: inspector clasă I, grad profesional, debutant  -  Compartiment 
Protecția mediului din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului 
Broșteni, județul Suceava 
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă  în 

oricare dintre domeniile de licenta, ingineria mediului, știința mediului, geografie 
- nu se solicită vechime  în specialitatea studiilor. 
- abilități, calități, aptitudini necesare: inițiativă și creativitate, capacitate de 

adaptare la munca în echipă, efort intelectual, seriozitate. 
       
   

 
7. perioada de depunere a dosarelor de concurs in în termen de 20 de zile de la data 

publicării 31.01.2023-20.02.2023 
Coordonate de contatct: Primaria orasului Brosteni, strada Bistritei, nr.89, oras Brosteni, 
jud. Suceava, email: primaria_brosteni@yahoo.com, tel.0230549940, fax.0230549786, 
persoana de contact: Tudosia Lucian, sef birou. 

 
Dosarul de concurs, care conține în mod obligatoriu: 
a)formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 
b)curriculum vitae, modelul comun european; 
c)copia actului de identitate; 
d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă 

efectuarea unor specializări și perfecționări; 
e)copie a diplomei  în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după 

caz, în situația în care diploma de absolvire sau de licență a candidatului nu este echivalentă 
cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 
alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

f)copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada 
lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru 
ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei; 

g)copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 

i)cazierul judiciar; 
j)declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din 

formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității 
sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică. 

 
 

8. Bibliografia și tematica pentru funcție publică de execuție vacantă de  inspector, clasa 
I, grad profesional, debutant  din Compartiment Protecția mediului 

1. Constituția României, republicată cu tematica Drepturile, libertăţile şi îndatoririle 
fundamentale, Administraţia publică locală 
2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 
discriminare,republicată, cu modificările și completările ulterioare 
cu tematica - Egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie -
Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri şi 
facilităţi - Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica - Egalitatea de şanse şi 
de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii - Egalitatea de şanse şi de tratament 
în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare 

mailto:primaria_brosteni@yahoo.com
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4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu 
modificările și completările ulterioare cu tematica -Titlul I şi II ale părţii a VI-a din O.U.G. 
nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; - Principii 
aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi personalului contractual din 
administraţia publică - Modalităţi de încetare a raportului de serviciu - Modalităţi de ocupare 
a funcţiilor publice - Drepturile funcţionarilor publici - Sancţiunile disciplinare şi răspunderea 
funcţionarilor publici 
5. Ordonanţă de Urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului – 
actualizată cu tematica Capitolul IV Regimul deșeurilor Capitolul IX Protecția apelor și a 
ecosistemelor acvatice - Capitolul XII Protecția așezărilor umane - art.90 Autoritățile 
administrației publice locale au atribuții și responsabilitati; art.94-95 Obligațiile persoanelor 
fizice și juridice privind Protecția mediului 
6. Ordonanţă de Urgenţă nr. 5 din 2 aprilie 2015 privind deşeurile de echipamente electrice 
şi electronice cu tematica -Eliminarea şi transportul DEEE colectate 
7. LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor cu tematica Secţiunea 4: Regimul 
lucrărilor care se construiesc pe ape sau care au legătură cu apele Capitolul II Regimul de 
folosire a apelor și a albiilor Secţiunea 1 Regimul de folosire a apelor 
  

 
 

PRIMAR,  
HURJUI ALEXANDRU 


