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COMPARTIMENT RESURSE UMANE. SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ
Nr. 27111 / 18.08.2017
ANUNŢ CONCURS
Unitatea Administrativ Teritorială – municipiul Moineşti, strada Vasile Alecsandri nr. 14,
organizează concurs în data de 04.09.2017, ora 10 pentru ocuparea postului contractual temporar vacant din
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Moineşti:
- 1 post şofer, treaptă profesională I (7 luni) – Compartiment Transport, Direcția Utilități Publice.
Concursul se desfăşoară în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 286/2011 pentru
aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător functiilor contracuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului privind stabilirea conditiilor specifice necesare
pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant – personal contractual din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Moinesti.
1) Documentele necesare pentru înscrierea la concurs:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice
organizatoare;
b) copia actului de identitate si orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz
(certificat nastere, certificat căsătorie);
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice (diplomă, certificat, atestat,
adeverinţă);
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste
vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor şi/sau contract voluntariat;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcţia pentru care candidează, cu mentiunea ca declaratia pe propria raspundere inlocuieste
cazierul judiciar pana la data eliberarii acestuia, respectiv data desfasurarii primei probe de concurs;
f) adeverinţa 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.
Toate documentele solicitate vor fi prezentate în original şi copie.
2) Condiţii generale şi specifice de participare la concurs:
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, atestata 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 legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justitiei, 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.
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Condiţii specifice
- pentru postul de şofer, treaptă profesională I (7 luni) din cadrul Compartimentului Transport,
Direcția Utilități Publice
* studii generale;
* vechime în functia de şofer; minim 4 ani;
* posesor permis conducere auto categoriile B,C,D,E;
* atestat transport marfă.
Tipul probelor de concurs:
Concursul pentru ocuparea posturilor vacante constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
1) selecţia dosarelor de înscriere;
2) proba scrisă
3) interviu
În perioada 18.08.2017 – 24.08.2017 – depunere dosare candidaţi;
25.08.2017 – selecţie dosare;
28.08.2017 afişare rezultat selecţie dosare;
În data de 29.08.2017, primirea contestaţiilor la etapa de selecţie a dosarelor;
30.08.2017 – soluţionare contestaţii;
04.09.2017 – proba scrisă, ora 1000
Data de susţinere a interviului, va fi comunicată o dată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.
Relaţii privind desfăşurarea concursului, depunerea dosarelor de concurs, formularul de înscriere şi
bibliografia se obţin la Compartiment Resurse Umane. Sănătate şi Securitate în Muncă, cam. 204,
tel:0234363680 int. 129.

Secretar comisie concurs,
Zota Mihaela
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APROBAT
PRIMAR,
JR. VALENTIN VIERU

BIBLIOGRAFIE
POST TEMPORAR VACANT - ŞOFER, TREAPTĂ PROFESIONALĂ I,
COMPARTIMENT TRANSPORT
DIRECȚIA UTILITĂȚI PUBLICE

1. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din instituţiile publice;
4. Legea nr. 319/2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
5. HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi
sănătăţii în muncă nr. 319/2006;

NOTA:
Toate actele normative enumerate vor fi studiate cu modificările şi completările ulterioare la zi.

DIRECTOR,
BACIU COSTEL

