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ANUNȚ PUBLIC 
 

COMUNA SUSENI ORGANIZEAZĂ CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA 
UNEI FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE, VACANTE DE INSPECTOR, CLASA I, GRAD 

PROFESIONAL DEBUTANT ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI DE 
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ 

 
 
Calendarul privind desfășurarea concursului: 

o 12 iulie 2022 – 1 august 2022: perioada depunerii dosarelor de concurs; 
o 01 septembrie 2022, ora 1000:  probă pentru testarea cunoștințelor limbii 

maghiare (probă scrisă) 
o 05 septembrie 2022, ora 1000: proba scrisă; 
o 07 septembrie 2022, ora 1000: interviul 

Probele se vor desfășura la sediul Primăriei Comunei Suseni, str. Ciumani nr. 3, județul 

Harghita.  
  
Condiții de participare la concurs:  
 Condiţii generale: Candidatul trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465 
alin. (1) din OUG nr. 57/2020 privind Codul administrativ, actualizat. 
 Condiții specifice pentru participare la concurs: 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent; 
- cunoașterea limbii maghiare (în conformitate cu prevederile art. 195 alin. (5) din 

OUG nr. 57/2019) – nivel avansat, testat prin probă suplimentară, în data de 01.09.2022, ora 
1000  

- vechime în specialitatea studiilor: nu se necesită 
 

Durata normală a timpului de lucru este de 8 h/zi, respectiv 40 h/săptămână 
 



 Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Comunei Suseni din 
satul Suseni, str. Ciumani nr. 3, județul Harghita, în termen de 20 zile de la data publicării 
anunțului pe pagina de internet al Primăriei comunei Suseni și pe site-ul Agenției Naționale 
a Funcționarilor Publici, adică în perioada de 12 iulie 2022 – 1 august 2022, și trebuie să 
conțină următoarele: 
 a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HG nr. 611/2008; 
 b) curriculum vitae, modelul comun european; 
 c) copia actului de identitate; 
 d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea 
unor specializări şi perfecţionări; 
 e) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 
 f) cazierul judiciar; 
 g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa 
calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia. 
 
 Bibliografia/Tematica necesară în vederea susţinerii concursului: 

1. Constituția României, republicată; 
2. Tilul IV și Titlul V – cap. I, II, III, IV,VIII – ale Părții III, precum și Titlul I şi II ale Părţii 

a VI-a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 

Persoană de contact: Solyom Katalin, referent resurse umane în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Suseni, tel. 0266/350077, email: primaria@suseni.ro 

 

  
PRIMAR, 

EGYED József 
 


