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ANUNȚ 
cu privire la ocuparea prin transfer la cerere a funcției publice de execuție vacante 

 de Inspector, clasa I, Superior, Compartiment Relații Publice, Consiliere și Informare 

Cetățeni, Serviciul Administrație Publică, Primaria municipiului Moreni 

 

 

 

Primaria municipiului Moreni cu sediul in strada A.I. Cuza, nr.15,  anuntă ocuparea 
prin transfer la cerere a unui post aferent functiei publice de execuție vacante de 
Inspector, clasa I, Superior, Compartiment Relații Publice, Consiliere și Informare 
Cetățeni, Serviciul Administrație Publică Primaria municipiului Moreni. 

 Transferul la cerere se face intr-o functie publica de aceeasi categorie, clasa si 
grad profesional al functionarului public, sau într-o funcţie publică vacantă de nivel inferior, 
cu indeplinirea condițiilor de studii, condițiilor de vechime și condițiilor specifice pentru 
ocuparea funcției publice în care urmează să fie transferat, prevăzute in fișa postului, 
conform art.506 alin(2) și alin (5) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

 
Conditii specifice: 

- studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta în domeniul 
științelor juridice sau in domeniul științelor administrative; 
- vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice - minimum 7 ani. 
Functionarii publici interesati  vor depune un dosar ce va contine: 

a) cerere  de transfer adresată conducătorului autorităţii; 
b) CV in format European 
c) copia actului de identitate; 
d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări; 
d) copii ale documentelor de numire în funcția publică deținută în prezent; 
Termen limită de depunere a dosarelor – 10 zile de la data afișării anuntului, 

respectiv data de 25.11.2021. 
 
 In situatia  in care vor fi depuse mai multe cereri de transfer, se  organizeaza 

interviu cu functionarii publici solicitanti,  in data de 29.11.2021, orele 10,00. 
Selecția solicitantilor se va face pe baza cerintelor de baza ale functiei si CV. 
Pentru relaţii suplimentare, vă puteţi adresa biroului  resurse umane la numărul de 

telefon 0245/667265. 
 
 

Primarul Municipiului Moreni, 
Ing. Constantin DINU 

 


