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A N U N ł 

 

Primăria comunei Valea Doftanei organizează concurs pentru ocuparea  unui post contractual de execuţie din   

compartimentul gospodărire comunală  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei . 

Denumirea şi nivelul postului scos la concurs: 

- muncitor calificat  (lucrător maşinist utilaje -buldoexcavatorist), treapta I  

1. Probele stabilite pentru examen sunt: proba practică  şi interviul. 

2.Condiţiile de desfăşurare a examenului: 

- data până la care se pot depune dosarele de înscriere : 20.03.2012, ora 15.00, la compartimentul resurse umane al  Primăriei 

Valea Doftanei ; 

- proba  practică  a examenului va avea loc în data de 26.03.2012, ora 10.00, la sediul Primăriei comunei Valea Doftanei şi  

interviul va avea loc în  data de  27.03.2012 , ora 14.00 în acelaşi loc . 

3.Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească concurenţii  pentru a participa la concursul pentru ocuparea postului de 

muncitor calificat (lucrător maşinist utilaje -buldoexcavatorist): 

a)   experienţă în domeniu -  să aibă cel puţin 5 ani vechime  ; 

b)   să posede permis de conducere categoria TR ; 

c)   să deţină atestat sau certificate de calificare profesională cu specializare lucrător  maşinist utilaje şi instalaţii mobile ; 

d)   să aibă vârsta de peste 21 ani ; 

e)  să nu fi fost  condamnat pentru săvârşirea vreuneia dintre infracţiunile prevăzute în lista anexă la Legea 22/1969 privind 

angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste, 

chiar dacă a fost graţiat. 

4.Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde: 

a) cerere de înscriere la concurs adresată Primarului comunei Valea Doftanei  ; 

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, copiile 

documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; 

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; 

e) cazierul judiciar  

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; 

h) permis de conducere; 

 i) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului. 

  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în  clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în 

formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

  Proba practică constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice  ale candidatului  în vederea conducerii şi  

manevrarii buldoexcavatorului . 

  Proba practică se desfăşoară pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va include următoarele criterii de 

evaluare: 

    a) capacitatea de adaptare; 

    b) capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile; 

    c) îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice; 

    d) capacitatea de comunicare; 

    e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice. 

Pentru susţinerea interviului concurentii trebuie să aibă cunoştinţe privind circulaţia pe drumurile publice şi 

cunoştinţe tehnice privind funcţionarea buldoexcavatorului . 

Relatii cu privire la  organizarea concursului pot fi obtinute la nr de telefon 0244365367. 

PRIMAR, 

Ing. Manea I Ion 

 

 

 
Intocmit Numele si Prenumele Data  
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