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ANUNȚ   
 

Primăria orașului Dolhasca, cu sediul în Aleea Esplanadei nr. 5, oraș Dolhasca, județul Suceava 

organizează concurs pentru ocuparea  unor posturi contractuale de execuție vacante, perioadă 

nedeterminată, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a 

criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual 

din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare,  după cum urmează: 

1. Inspector debutant  (2 posturi) ) -  la Compartimentul de Evidență al Persoanelor  din cadrul 

Serviciului public comunitar local de evidență al persoanelor; 

2. Inspector gr. II (1 post) – la Compartimentul de Transport Public Local. 

Concursul va avea loc în perioada 08-14 iunie  2022, la sediul Primăriei orașului Dolhasca, după cum 

urmează: 

- 08.06.2022 ora 11.00 – proba scrisă de testare a cunoştinţelor teoretice; 

- 10.06.2022, ora 11.00 - proba practică de verificare a abilităţilor practice; 

- 15.06.2022, ora 11,00 – interviul, în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi 

motivaţia candidaţilor. 

Dosarul de înscriere la concurs se depune de către candidati la sediul Primăriei orașului 

Dolhasca, la Compartimentul de resurse umane, în perioada 13 mai 2022– 26 mai 2022, ora 16,30 (în 

termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului)  şi va cuprinde în mod obligatoriu 

următoarele documente: 

1. Formularul de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 

organizatoare; 

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz; 

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale 

postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie 

şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 

facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 

luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile 

sanitare abilitate; 

7) curriculum vitae; 
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  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 

emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

     În cazul declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, candidatul declarat 

admis la selecţia dosarelor, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului 

judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 

  (4) Actele enumerate la pct. 2-4 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 

conformităţii copiilor cu acestea.  

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Resurse Umane, telefon 0230/573272; 

Persoană de contact: doamna Mihalache Valentina, Adresă de contact: 

primariadolhasca@yahoo.ro. 

CONDIŢII DE OCUPARE A POSTURILOR 

Condiţii generale: 

Poate participa la concurs 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 postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată 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 specifice: 

1. Inspector debutant  (2 posturi) ) -  la Compartimentul de Evidență al Persoanelor  din cadrul 

Serviciului public comunitar local de evidență al persoanelor; 

-  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 

absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 

-  vechimea în muncă – nu este cazul; 

2.Inspector gr. II (1 post) – la Compartimentul de Transport Public Local  

-  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 

absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 

- vechimea in muncă – 1 an; 

-  atestat MANAGER TRANSPORT PERSOANE+ MARFA 
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BIBLIOGRAFIA - Inspector debutant  (2 posturi) ) -  la Compartimentul de Evidență al 

Persoanelor  din cadrul Serviciului public comunitar local de evidență al persoanelor; 

1. Constituția Romaniei; 

2. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

3. Legea nr. 53/2003 Codul Muncii 

4. Legea nr. 102/2005 (republicată) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările și completările 

ulterioare. 

5. ORDONANŢĂ nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 

publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare. 

6. Ordonanța de Urgență nr. 97/2005 (r1) privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de 

identitate ale cetăţenilor români, cu modificările și completările ulterioare. 

7. Hotărârea nr. 295/ 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a 

dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi 

actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de 

identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil , cu modificările și completările ulterioare 

8. Legea  nr. 252/ 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care 

reglementează evidenţa persoanelor, eliberarea actelor de identitate şi activitatea serviciilor publice 

comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare. 

 

BIBLIOGRAFIA - Inspector gr. II (1 post) – la Compartimentul de Transport Public 

Local  

1. Constituția Romaniei; 

2. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

3. Legea nr. 53/2003 Codul Muncii 

4. Ordinul  nr. 972/ 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea 

transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local, cu 

modificările și completările ulterioare; 

5. Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-

teritoriale, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Legea  nr. 328/ 2018 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport public 

local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare ; 

7. Legea nr. 51/2006 (*republicată*) a serviciilor comunitare de utilităţi publice. 

8. Ordonanţă nr. 27/2011 privind transporturile rutiere cu modificările şi completările 

ulterioare; 

9. Ordinul nr. 980/ 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea 

prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe 



PRIMARIA ORAS DOLHASCA, JUDEȚUL SUCEAVA 

acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile privind transporturile 

rutiere. 

Proba practica - testare a cunoștintelor PC – nivel mediu – Anexa nr. 1 atașată. 

CALENDARUL CONCURSULUI 

- 13 – 26 mai 2022 , ora 16,30 – depunerea dosarelor de concurs la sediul Primăriei orașului 

Dolhasca- Compartimentul Resurse Umane; 

-  27 mai  2022 – selecţia dosarelor şi publicarea rezultatelor selecţiei dosarelor ; 

- 30 mai 2022 – termen-limită de depunere a contestaţiilor la selecţia dosarelor; 

- 31 mai  2022– soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor la selecţia dosarelor; 

- 08 iunie  2022, ora 11,00 – proba scrisă; 

- 09 iunie 2022– termen – limită pentru depunerea contestaţiilor la rezultatul probei scrise; 

- 10 iunie 2022 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor la contestaţiile privind 

rezultatele probei scrise; 

- 10 iunie  2022  - ora 11,00 - susţinerea probei practice; 

- 14 iunie  2022 - termen – limită pentru depunerea contestaţiilor la rezultatul probei practice; 

- 15 iunie  2022 - soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor la contestaţiile privind 

rezultatele probei practice și afișarea orei interviului); 

- 15 iunie  2022 –  susţinerea interviului; afişarea rezultatelor la interviu; 

- 16 iunie 2022 – termen – limită depunere contestaţii împotriva rezultatelor la interviu; 

- 18 iunie  2022 - comunicarea rezultatelor finale după contestaţii  

 

 

 

 

 

 

 


