ROMANIA
JUDETUL GORJ

PRIMARIA COMUNEI
BAIADEFIER
Nr. 12482 din 15 .12.2017

ANUNT
Primaria comunei Baia de Fier cu sediul in comuna Baia de Fier, nr.364, Judetul Gorj, organizeaza
concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post contractual de executie vacant de conduditor
auto I in cadrul Compartimentului gospodarire, intretinere, deservire ~i transport ~colar, din aparatul de specialitate
al Primarului comunei Baia deFier
Concursul se organizeazi'i cu respectarea prevederilor Hoti'irarii nr.286 din 23 martie 2011, pentru aprobarea
T)egulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
orespunzator functiilor contractuale ~i a criteriilor de promovare In grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, a~a cum au fost modificate prin Hotararea
Guvemului nr.1027/2014, a prevederilor Regulamentului de organizare ~i desfi'i~urare a concursurilor de ocupare a
posturilor vacante sau temporar vacante corespunzatoare functiilor contractuale din aparatul de specialitate ~i aparatul
permanent de lucru ale Primariei comunei Baia deFier- Anexa nr.1 Ia Dispozitia primarului nr.ll6/30.04.2015 ~~ a
Hotararii nr.73 din 29.09.2017 a Consiliului Local Baia deFier.

I.
Datele de desfa~urare a concursului :
Concursul se va desfi'i~ura Ia sediul Primariei Baia deFier, astfel:
- 19 ianuarie 2018, ora 11 ,00 proba scrisa;
- 25 ianuarie 2018, ora 11,00 proba interviu;
Conditii de participare:
II.
Pot participa Ia concurs persoanele care lndeplinesc conditiile generale prevazute Ia art. 3 din Anexa Ia H.G.
nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzi'itor functiilor contractuale ~i a criteriilor de promovare In grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, a~a cum au
)St modificate prin Hotararea Guvemului nr.1 027/2014, precum ~i urmatoarele conditi i specifice prevazute In fi~a
de post:
sa posede permis de conducere valabil categoria ,D", de minim 5 ani ;
prezentarea adeverintei privind vechimea din care sa reiese experienta profesionala in calitate
de ~ofer profesionist categoria "D" de minim 1 an.
sa posede atestat profesional pentru conducatorii auto care efectueaza transport public de
persoane In termen de valabilitate;
sa posede cartela tahograf electronic valabila;
prezentarea cazierului conducatorului auto de Ia Serviciul Circulatie al Judetului Gorj;
prezentarea avizului psihologic de Ia cabinet autorizat de ministarul transporturilor;
prezentarea recomandarii de Ia ultimul Joe de munci'i.
III.

Etapele stabilite pentru concurs :
- selectia dosarelor ;
- proba scrisa ;
- interviul.

IV.
Dosarul de concurs:
in vederea participarii Ia concurs, in termen de 10 z ile lucratoare, de Ia data afi~arii anuntului, respectiv de Ia
data de 27.12.2017, ora 08,00 pana Ia data de 11.01.2018, ora 16,00 candidatii vor depune dosarul de concurs Ia
sediul Primariei comunei Baia deFier.
Dosarul de concurs va contine :
1.
cererea de inscriere Ia concurs adresata conducatorului institutiei organizatoare;
2.
copia actului de identitate ;
3.
copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor;
4.
copia carnetului de munca, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie
~i/sau in specialitatea studiilor;
5.
cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa- l faca
incompatibil cu functi a pentru care candideaza;
6.
adeverinta medicala care sa ateste starea de. sanatate corespunzatoare, eliberata cu eel mult 6 luni
anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare
abilitate(va contine in clar, numarul, data, numele emitentului ~i calitatea acestuia, in formatul standard
stabilit de Ministerul Sanatatii);
7.
curriculum vitae ;
8.
copia permisului de conducere valabil categoria , D", minim 5 ani vechime;
9.
adeverinta privind vechimea in munca din care sa reiese experienta profesionala in calitate de ~ofer
profesionist categoria , D" de minim 1 an;
10. copia atestatului profesional pentru conducatorii auto care efectueaza transport public de persoane in
termen de valabilitate;
11 . copia xerox dupa cartela tahograf electronic valabila;
12. cazierul conducatorului auto de Ia Serviciul Circulatie al Judetului Gorj ;
13 . avizul psihologic de Ia cabinet autorizat de ministerul transporturilor;
14. recomandare de Ia ultimul Joe de munca.
Actele prevazute Ia pet. 2, 3, 8, l 0 ~i 11 vor fi prezentate in original in vederea verificarii conformitatii
copiilor cu acestea de catre secretarul comisiei de concurs.
V.

Bibliografia stabilitii pentru concurs :

1. Legea administratiei publice locale nr. 215/200 l , republicata, cu modificarile ~ i completarile ulterioare;
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile ~i institutiile
publice;
.
3. Ordonanta de Urgenta a Guvermilui nr.195/2002, privind circulatia pe drumufile publice, republicata,
cu modificarile ~i completarile ulterioare;
4. Ordonanta nr.37 din 7 august 2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele
de conducere, pauzele ~i perioadele de odihna ale conducatorilor auto ~i utilizarea aparatelor de
lnregistrare a activitatii acestora;
5. Legea nr.53/2003- Codul Muncii- art.241-265;
Prezentul anunt este publicat pe site-ul Primariei comunei Baia de Fier www.pri mariabaiadefier.ro.
Relatii suplimentare se pot obtine Ia sediul Primariei comunei Baia de Fier, Compartimentul secretariat,
informare, relatii cu publicul, resurse umane, arhiva, persoana de contact: consilier superior Agurida Vasile, telefon
0253/461202, interior 7.
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