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ANUNŢ 

 

        
Primăria Comunei  Baia, Judeţul  Suceava,  organizeaza concurs,  în data de 20.03.2017, ora 9.00 
– proba scrisa  pentru ocuparea    pe perioada nedeterminata unei  funcții contractuale de 
execuție  vacante, din aparatul de specialitate al primarului: 
 
Compartiment administrativ și gospodarire comunală: șofer – 1 post 
 
Concursul va consta în rezolvarea unui test scris  şi interviu, după următorul calendar: 
proba scrisă va avea loc în data de  20.03.2017 ora 9:00 la sediul Primariei Comunei Baia;   
interviul se va susţine în  data de: - 23.03.2017, orele 9.00  
 
Conditiile de participare la concurs  sunt urmatoarele: 
 
Condiții generale: prevazute de  art.3 din H.G. nr. 286/2011, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
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. 
 
Condiții specifice 
-    studii medii 

-    carnet de conducere categoria B, C+E, D+E 

-   vechime – minim 1 an 

 
 Bibliografie si Tematică: 
Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile si 

instituţiile publice; 

Ordonanţa de Urgenta nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, republicata cu 

modificările si completările ulterioare; 

Legea nr. 215/2001, a  administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile 

ulterioare;. 

Hotararea Guvernului  nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, actualizata. 

http://www.cornuluncii.ro/


 

Acte necesare  pentru participarea la concurs : 

 cerere de înscriere la concurs, adresată conducătorului autorităţii ; 
 copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 

după caz; 
 copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor 
specifice; 

 copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să 
ateste vechimea în muncă, în meserie ; 

 cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit  cu o declaraţie pe propria răspundere că nu are 
antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează, cu 
obligatia de a completă dosarul  de concurs cu  originalul documentului cel mai târziu 
pana la data  desfasurarii primei probe a concursului); 

 curriculum vitae; 
 adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ; 

 
Dosarele se depun  la registratura  Primariei comunei Baia, judetul Suceava, pana la data de 
10.03.2017, orele 16.00. 
 
Selecţia dosarelor de înscriere va avea loc la data de 13.03.2017 - afisarea rezultatelor   în 
aceeași zi la orele 13.00. 
 
Rezultatele la proba scrisa  se vor afisa  în data de 20.03.2017, orele 13.00.  
 
Contestatiile se pot depune la registratura primariei  pana la orele 16.00  din aceeași zi.  
 
Modul de solutionare al acestora afisandu-se  în ziua de 22 .03.2016 orele 14.00. 
 
Rezultatele finale ale concursului se vor afisa în termen de 24 ore de la data  sustinerii probei 
interviu. 
 
Informaţii suplimentare la sediul instituţiei - persoana de contact  - secretar Cocean Rodica. 

 
 
 

PRIMAR, 
dr.  Tomescu Maria 

 

 

 

 

 


