
COMUNA DULCEȘTI 
Adresa: loc. Dulcești, strada Teilor, nr. 54, comuna Dulcești, jud. Neamț 

 
 

 

Concurs/examen din data de 02.08.2019, ora 10.00 – proba scrisă, 

 respectiv din data de 06.08.2019 - interviu, pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de 
referent debutant în cadrul Compartimentului Proiecte Fonduri nereambursabile, din aparatul de 

specialitate al primarului (durată determinată) 

 
 

BIBLIOGRAFIE  

 
1. O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ. 

2. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare; 

3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea 
neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice 

naționale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare 

4. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice; 
5.Ordonanța Guvernului nr.27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

6. Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare. 

 
Dosarele de înscriere se depun până pe 25 iulie 2019, ora 12.00. Pentru înscrierea la concurs 

candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:  

         a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 

organizatoare;  
        b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz;  

c) 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; 

 d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie 

şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care 
să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;  

f) 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;  
g) curriculum vitae;  

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului 

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

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia 
dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 

penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai 

târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 


