
JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA  VALEA  DOFTANEI 

Valea Doftanei,sat Tesila,nr.156,  Judetul Prahova   Tel.0244365367, Fax  0244365202 

Cod  Fiscal     2843116 

      Nr.  6216    din  21.06.2013 

 

A N U N ł 

 
Comuna  Valea Doftanei organizează concurs pentru ocuparea  unui post contractual de conducere din  cadrul  

Serviciului  Public de Alimentare cu Apa ,Canalizare si Salubritate Valea Doftanei . 

Denumirea şi nivelul postului scos la concurs: 

- Şef birou ,nivelul studiilor S,gradul  I . 

1. Probele stabilite pentru concurs  sunt: proba scrisă   şi interviul. 

2.     Condiţiile de desfăşurare a concursului : 

- data până la care se pot depune dosarele de înscriere : 15.07.2013, ora 15.00, la compartimentul resurse umane sau la 

registratura   Primăriei Valea Doftanei ; 

- proba  scisa  a  concursului  va avea loc în data de 06.08.2013, ora 10.00, la sediul Primăriei comunei Valea Doftanei şi  

interviul va avea loc în  data de  07.08.2013 , ora 14.00 în acelaşi loc . 

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

de  Şef serviciu SPAACS Valea Doftanei : 

Condiţii generale: 

    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, atestată 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 legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, 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. 

    Condiţii specifice : 

a) să fie absolvenţi  de învăţământ superior de lungă durată  domeniul hidrotehnică,inginerie civilă(constructii) 

b) cunostinte operare pe calculator ,nivel mediu  

c) cunostinte limba engleza ,nivel mediu  

d) d) să aibă abilităţi manageriale ( capaciatatea de a lua decizii,capacitatea de a conduce si motiva oamenii ,capacitatea 

de analiza si sinteza ,etc) 

4. Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde: 

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

    b) copia actului de identitate ; 

    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) declaratie pe propria raspundere că nu a fost condamnat  definitiv  pentru săvârşirea unei infractiuni  contrac 

umanităţii ,contra statului  ori contra  autorităţii ,de serviciu sau în legătură cu serviciul ,care împiedică înfăptuirea justiţiei ,de 

fals ori a unor  fapte  de corupţie  sau a  unei infractiuni  săvârşite  cu intenţie ,care ar face-o incompatibilă  cu exercitarea 

funcţiei ,cu excepţia situaţiei  în care a intervenit reabilitarea . 

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

formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

    Actele  component ale dosarului vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu 

acestea. 

 

 



 

 

 

 

 

 

  Proba scrisa  constă în în redactarea unei lucrări . Prin proba scrisă se testează cunoştinţele teoretice necesare 

ocupării postului pentru care se organizează concursul 

  Interviul: în cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor. Proba interviului poate fi 

susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă . 

   Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei 

probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt: 

    a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie; 

    b) capacitatea de analiză şi sinteză; 

    c) motivaţia candidatului; 

    d) comportamentul în situaţiile de criză; 

    e) iniţiativă şi creativitate; 

    f) capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora ; 

    g) exercitarea controlului decizional; 

    h) capacitatea manageriala. 

 

Bibliografia poate fi obţinuta de la sediul Primariei comunei Valea Doftanei  

 

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

 

 

 

PRIMAR, 

Ing. Manea I Ion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Intocmit Numele si Prenumele Data  

 Elena-Gabriela Brînză 21.06.2013  

 

 

 

 

 


