
   PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDIAȘ 

Lista funcțiilor publice/contractuale vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș puse la dispoziția 

funcționarilor publici/personalului contractual 

 

Nr. 

Crt. 

      

STRUCTURA 

Nr. posturi vacante 

 

Funcția publică/contractuală 

Condiții specifice  privind studiile și vechimea 

în specialitatea studiilor stabilite pentru 

funcția publică/contractuală  

conducere 

 

execuție clasa gradul  

profesional 
 

 

1. 

 

Serviciul Achiziții Publice 

           (1post) 

  

consilier 

achiziții publice 

 

I 

 

principal 

Studii universitare de licență absolvite cu 

diplomă de licență sau echivalentă după cum 

urmează: 

- domeniul de licență: inginerie civilă; 

-  specializarea: construcții civile, industriale   

  și agricole; 

        sau 

- specializarea: căi ferate, drumuri și poduri; 

- minim 5 ani. 

 

2. 

 

Serviciul Achiziții Publice 

           (1post) 

  

consilier 

achiziții publice 

 

I 

 

asistent 

Studii universitare de licență absolvite cu 

diplomă de licență sau echivalentă după cum 

urmează: 

- domeniul de licență: inginerie civilă; 

-  specializarea: construcții civile, industriale   

  și agricole; 

        sau 

- specializarea: căi ferate, drumuri și poduri; 

- minim 1an. 

 

3. 

 

 

Serviciul Investiții și Proiecte        

de Finanțare 

         (1post) 

 

șef serviciu 

  

I 

 

II 

Studii universitare de licență absolvite cu 

diplomă de licență sau echivalentă după cum 

urmează: 

- domeniul de licență: inginerie civilă; 

-  specializarea: construcții civile, industriale   

  și agricole; 

        sau 

- specializarea: căi ferate, drumuri și poduri; 



 

-absolvenți cu diplomă a studiilor 

universitare de master în domeniul 

administrației publice, management sau în 

specialitatea studiilor necesare ocupării 

funcției publice sau cu diplomă echivalentă 

conform prevederilor art.153 alin.(2) din 

Legea educației naționale nr.1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- minim 5 ani. 

 

4. 

 

        Compartimentul  

Proiectare Execuție – Investiții 

          (1post) 

  

inspector 

 

I 

 

principal 

Studii universitare de licență absolvite cu 

diplomă de licență sau echivalentă după cum 

urmează: 

- domeniul de licență: inginerie civilă; 

-  specializarea: construcții civile, industriale   

  și agricole; 

        sau 

- specializarea: căi ferate, drumuri și poduri; 

- minim 5 ani. 

 

5. 

 

      Compartimentul  

Proiectare Execuție – Investiții 

            (1post) 

  

inspector 

 

I 

 

asistent 

Studii universitare de licență absolvite cu 

diplomă de licență sau echivalentă după cum 

urmează: 

- domeniul de licență: inginerie civilă; 

-  specializarea: construcții civile, industriale   

  și agricole; 

        sau 

- specializarea: căi ferate, drumuri și poduri; 

- minim 1an. 

6.        Compartimentul 

Resurse Umane – Salarizare 

          (1post) 

       consilier     I    superior Studii universitare de licență absolvite cu 

diplomă de licență sau echivalentă după cum 

urmează: 

- - ramura de știință: științe economice; 

- minim 7 ani. 

 

 

      



 

7. 

      

      Compartimentul  

Autorizare și Disciplina în 

Construcții 

          (1post) 

  

inspector 

 

I 

 

asistent 

Studii universitare de licență absolvite cu 

diplomă de licență sau echivalentă după cum 

urmează: 

- domeniul de licență: inginerie civilă; 

-  specializarea: construcții civile, industriale   

  și agricole; 

- minim 1 an. 

 

 

8. 

          

          Serviciul  

Administrare Patrimoniu, 

Cadastru și Topometrie 

          (1post) 

 

șef serviciu 

  

I 

 

II 

Studii universitare de licență absolvite cu 

diplomă de licență sau echivalentă după cum 

urmează: 

- domeniul de licență: inginerie geodezică; 

- specializarea: măsurători terestre și  

   cadastru; 

- absolvenți cu diplomă a studiilor 

universitare de master în domeniul 

administrației publice, management sau în 

specialitatea studiilor necesare ocupării 

funcției publice sau cu diplomă echivalentă 

conform prevederilor art.153 alin.(2) din 

Legea educației naționale nr.1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- certificat de autorizare OCPI/ANCPI; 

- minim 5 ani. 

 

9. 

 

      Compartimentul 

Resurse Umane – Salarizare 

             (1post) 

  

inspector 

de specialitate 

  

IA 

Studii universitare de licență absolvite cu 

diplomă de licență sau echivalentă după cum 

urmează: 

- - ramura de știință: științe economice. 

- minim 3 ani. 

 

Publicat la data de 11.03.2021 

La avizierul de la sediul instituției și pe site-ul Primăria Municipiului Mediaș la ,,Secțiunea Informații Publice-Reorganizare”. 

 


