
Nr.9569/22.07.2015 
 

ANUNT 
privind organizarea concursului pentru ocuparea  functiei contractuale 

de sofer - compartiment “TRANSPORTURI SPECIALE” 
 
 
 Institutia Comuna Valea Doftanei , cu sediul  in Valea Doftanei,sat Tesila,str. Calea Doftanei, 
nr. 156,organizeaza concurs pentru ocuparea  functiei contractuale de sofer . 
 Concursul se organizeaza la sediul Primariei comunei Valea Doftanei in data de 14.08.2015, 
ora 10.00 proba scrisa si in data de 17.08.2015 , ora 12.00-interviul. 
 Dosarele de inscriere la concurs se pot depune pana la data de 10.08.2015 la registratura 
institutiei. 
 Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute de 
art.3 din  HG 286/2011-Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in 
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit 
din fonduri publice  
 
 Conditii de participare: 
 
 Conditii generale: 

- Are cetatenie romana,cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania; 

- Cunoaste  limba romana scris si vorbit; 
- Are  capacitate deplina de exercitiu; 
- Are varsta minima reglementata de prevederile legale 
- Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza,atestata pe baza 

adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; 
- Indeplineste conditiile de studii si,dupa caz,de vechime sau alte conditii specifice potrivit 

cerintelor postului scos la concurs; 
- Nu a fost condamnata definitiv  pentru savarsirea unor infractiuni contra umanitatii,contra 

statului sau contra autoritatii,de serviciu sau in legatura cu serviciul,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; 
 

Conditii specifice 
- studii profesionale sau generale; 
- posesor permis de conducere categoria D; 
- atestat profesional transport public de persoane; 
- aviz psihologic valabil pentru conducator auto transport persoane categoria D,aviz medical 

valabil pentru conducator auto transport categoria D; 
- vechime in meseria de sofer,categoria D, minim 3 ani 
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei comunei Valea Doftanei si la numarul de 
telefon 0760665573 ; 0244/365367,int.16. 
 
 

 
 
 



Anexa 1 la Anuntul nr.9569/22.07.2015 
 
 

Conditii de participare si desfasurare a  
concursului pentru ocuparea  functiei contractuale 

de sofer - compartiment “TRANSPORTURI SPECIALE” 
 
 
 Dosarul de inscriere pentru concursul de recrutare va contine ,in mod obligatoriu, documentele 
prevazute de art.6 din  HG 286/2011-Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de 
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 
bugetar platit din fonduri publice  
: 

a) cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice 
    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea ; 
     c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea 
unor specializari,precum si copiilor documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale 
postului solicitate de autoritatea sau institutia publica; 
     d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă,in 
meserie si/sau , în specialitatea studiilor; 
     e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l 
faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; 
     f) adeverinţa medicala 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. 
      Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice. 
     Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de 
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei 
de concurs. 
    Documentul prevăzut la lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest 
caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu 
originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare 
de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului 
administrativ de numire. 
     Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs 
din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului. 
 Dosarele de inscriere se pot depune pana la data de 10.08.2015,ora 16.30 la registratura 
Primariei comunei Valea Doftanei. 
 Selectia dosarelor de inscriere si afisarea rezultatului selectiei,cu menţiunea ADMIS sau 
RESPINS se va face in maximum 2 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a 
dosarelor ,12.08.2015, la sediul Primariei comunei Valea Doftanei. 
 Dupa afişarea rezultatelor obtinute la selecţia dosarelor,proba scrisă sau interviu candidaţii 
nemulţumiţi pot face contestaţie in termen de cel mult 24 ore de la data afişării rezultatului selecţiei 
dosarelor,respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise ori a interviului. 
 În situaţia contestaţiilor formulate comisia de soluţioare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea 
de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participarea la concurs,va analiza lucrarea scrisă şi 
consemnarea răspunsurilor la interviu în termen de maxim 24 de ore de la expirarea termenului  de 
depunere a contestaţiilor. 



 Pentru probele concursului punctajele se stabilesc dupa cum urmează; 
a) Pentru proba scrisă punctajul este de maxim 100 de puncte; 
b) Pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte; 
Punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor obtinute la proba scrisă şi interviu. 
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. 
Sunt declaraţi admişi la concurs candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte la fiecare  

probă a concursului. 
 Comunicarea rezultatelor finale ale concursului,in termen de maximum 3 zile lucrătoare de la 
data susţinerii ultimei probe,se face prin menţinerea punctajului final al fiecărui candidat şi a sintagmei 
ADMIS sau RESPINS,prin afişare la sediul Primăriei comunei Valea Doftanei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


