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Nr. 3221 / 25.07.2019
ANUNT CONCURS
PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SOFER TRANSPORT
PRESCOLARI SI ELEVI

In baza HG.nr.286 din 23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor contractuale si a
criterilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar, platit din fonduri publice, publicata in monitorul Oficial , Partea
I nr. 221 din 31.03.2011.

Primaria comunei Danicei, judetul Valcea, organizeaza concurs/examen in data de
23.08.2019, ora 10:00 si interviu in data 29.08.2019, ora 10:00 pentru ocuparea unui post
contractual de executie pe durata nedeterminata, de sofer, categoria “D”, pentru microbuzul scolar.
Pentru participarea la concurs , candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii
generale si conditii specifice:
➢
a.
b.
c.
d.
e.

Conditii generale de ocupare a posturilor:
Are cetatenie romana si domiciliu in Judetul Valcea; Comuna Danicei.
Cunostinte de limba romana , scris si vorbit.
Are varsta minima reglementata de prevederile legale.
Are capacitate deplina de exercitiu.
Are stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata in baza
adeverintei medicale, eliberata de medical de familie sau de unitatiile sanitare abilitate,
f. Indeplineste conditiile de studii, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor
postului scos la concurs.
g. Nu a fost condamnata sau condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra
umanitatii, contra statului ori a autoritatii, de serviuciu sau in legatura cu serviciu, care
impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni
savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia
situatiei in care a intervenit reabilitarea.
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➢ Conditii specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei
contractuale:
a. Absolvent liceu cu diploma de bacalaureat sau scoala generala.
b. Poseda permis de conducere categoria “D”.
c. Efectueaza si alte sarcini trasate de catre conducerea UAT Danicei, in conformitate cu
nevoile unitatii de invatamant si a primariei.
d. Abilitati de relationare – comunicare.
e. Abilitati pentru munca in echipa.
f. Disponibilitate la un program flexibil.
➢ Concursul se desfasoara in mai multe etape succesivedupa cum urmeaza:
Proba scrisa,
a. Data si ora desfasurarii: 23 august 2019 , ora 10,00
b. Locul desfasurarii: Sediul Primariei comunei Danicei.

Interviu,
a. Data si ora desfasurarii: 29 august 2019, ora 10:00
b. Locul desfasurarii: Sediul Primariei comunei Danicei.
➢ Bibliografie :
a) Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile
şi instituţiile publice.
b) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
c) Hotărârea Guvernului nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
d) Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în
legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice,
cu modificările şi completările ulterioare:
e) Capitolul II - Condiţiile privind angajarea gestionarilor
- Capitolul III – Garanţii.
➢ Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse din data de 01.08.2019 până la data de
14.08.2018, ora 12:00 la Registratura Primariei Comunei Danicei, și vor conține
următoarele documente:
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1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii publice
organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
după caz;
3. 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;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în
meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale
care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
6. 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;

6. Date de contact .
Dosarele de concurs se vor depune la registratura Primariei comunei Danicei, judetul
Valcea, dupa o verificare prealabila privind continutul documentelor din dosar de catre
presedintele Comisiei de concurs D-nul Dicu Gheorghe .
Pentru informatii suplimentare puteti sa ne contactati la telefon 0250.838.333 - d-nul
Voiman Ionut Narcis - sau nr. de mobil - 0738.678.443.
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