
 
 
 

 
     Primăria municipiului Vatra Dornei, cu sediul în loc.Vatra Dornei,                   
str. M. Eminescu, nr.17, jud.Suceava organizează concurs conform H.G. 
286/2011, modificata si completată de H.G. 1027/2014 pentru ocuparea 
următorului post vacant de: 
DIRECTOR, grad I  – 1 post cu ½ norma de lucru: 

Concursul se va desfăşura astfel in 3 etape: proba scrisă şi interviu si proba 
practica care va consta in prezentarea unui plan de management cu abilitate 
pentru Clubul sportiv, dupa proba scrisa.         

 Proba scrisă în data de: 5.12.2018, ora 10 
 Proba- practica  se va stabili ulterior 

Proba - interviu se va stabili ulterior.  
Condiţii participare concurs:  

- studii superioare universitare cu diplomă de licenţă in domeniile: 
ştiinţele juridice, ştiinţele economice, ştiinţele administrative, şi ştiinţa 
sportului şi educaţiei fizice 

- studii universitare de masterat in domeniile: ştiinţele juridice, 
ştiinţele economice, ştiinţele administrativeşi ştiinţa sportului şi educaţiei 
fizice 

- condiţii în vechime – minim 3 ani in specialitatea studiilor 
Candidatii admisi pentru proba – interviu, vor prezenta un plan de management .  

Ultima zi la care canditaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 
20.11.2018,  la sediul Primariei Vatra Dornei, camera 11.   

Dosarul de concurs va cuprinde documentele conform art.6 din H.G. 
286/2011, respectiv:  
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; 

Relaţii suplimentare la biroul resurse umane - din cadrul Primăriei 
municpiului Vatra Dornei, tel:.0230/375229 - int.111 sau 109. 


