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Calendar, condiții de participare și desfășurare a concursului de ocupare 
a funcției contractuale de execuție de șofer din cadrul Biroului administrativ, 

transporturi și întreținere spații verzi 
 

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Valea Doftanei, cu sediul în comuna Valea 
Doftanei, județul Prahova, tel.0244365367, fax.0244365202, e-
mail registratura@primariavaleadoftanei.ro,  CF 2843116, reprezentată legal prin Primar- 
Costea Lucian Vileford, organizează concurs de ocupare a unui post vacant, funcție 
contractuală de execuție de șofer din cadrul Biroului administrativ, transporturi și întreținere 
spații verzi, în data de 22.07.2022, în conformitate cu HG nr. 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare 
 Desfășurarea concursului: 

- Proba scrisă – 22.07.2022, ora 10.00 
- Interviul – 25.07.2022, ora 10.00 
 
Locul de desfășurare: sediul Primăriei comunei Valea Doftanei, situat în comuna  

Valea Doftanei, sat Teșila, str.Calea Doftanei, nr. 156, județul Prahova. 
Dosarele de înscriere la concurs se depun la registratura Primăriei comunei Valea  

Doftanei, cu sediul în comuna Valea Doftanei, sat Teșila, str.Calea Doftanei, nr.156, județul 
Prahova, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, respectiv 30.06.2022 – 
14.07.2022, în intervalul orar 8.00 - 16.30  de luni până joi și vineri  în intervalul orar 8.00-
14.00. 

Selecția dosarelor de concurs are loc în termen de  2 zile lucrătoare de la expirarea  
termenului de depunere a dosarelor, rezultatul acesteia se va afișa pe pagina de internet și la 
avizierul instituției. 

Durata timpului de muncă: durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi,  
respectiv 40 ore/săptămână. 

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții de participare : 
-  prevăzute de art.3 din HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru  

privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:  

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; 
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     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. 

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice: 
     -  minim studii generale; 
 -  permis de conducere categoria B  

-  vechime în muncă: nu este cazul. 
 

 Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente: 
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei 

publice organizatoare; 
     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 sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale 
care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 
     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) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului. 
     (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 
     În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia 
dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 
penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel 
mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 
     Actele prevăzute la lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 
conformităţii copiilor cu acestea. 
  

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă sau interviu, după 
caz, candidații nemultumiți pot face contestație, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la 
data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei 
scrise ori a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept. 
 În situația contestațiilor formulate comisia de solutionare a contestațiilor va verifica 
îndeplinirea de către candidatul contestatar a condițiilor pentru participarea la concurs, va 
analiza lucrarea scrisă și consemnarea răspunsurilor la interviu în termen de maxim o zi 
lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor. 

Pentru probele concursului punctajele se stabilesc, după cum urmează: 



- pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 puncte; 
- pentru interviu punctajul este de maximum 100 puncte; 
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba  

scrisă și interviu. 
 Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admisi la etapa 
precedentă. 
 Sunt declarați admisi la concurs candidații care au obtinut minimum 50 puncte la 
fiecare probă a concursului. 
 Comunicarea rezultatelor finale ale concursului, în maximum 3 zile lucrătoare de la 
data susținerii ultimei probe, se face prin menționarea punctajului final al fiecărui candidat si 
a sintagmei Admis sau Respins prin afișarea la sediul Primăriei comunei Valea Doftanei . 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
concursului de ocupare post vacant de SOFER– personal contractual din cadrul 

Biroului administrativ, transporturi și întreținere spații verzi 
 

 
 OUG 195/2002-republicata, privind circulația pe drumurile publice; 
 HG 1391/2006-Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 privind circulația pe 
drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare. 
   Legea nr. 319/2006 -Legea securităţii şi sănătăţii în muncă:cap IV- Obligațiile 
lucrătorilor: art.22 și art 23; 
    
 

ATRIBUȚIILE POSTULUI 
 

- Execută reparaţiile în timpul procesului de transport (depanări în parcurs) 
- Localizează şi analizează defecţiunea cu rapiditate după indicaţiile aparatelor de  

bord, semnalele acustice, optice sau comportamentul specific al autovehiculului, identifică cu 
precizie efectele şi cauzele care au produs defecţiunea, piesele defecte şi în cazul 
imposibilităţii efectuării reparaţiei informează imediat conducătorul ierarhic; 

- Efectuează reparaţiile conform instrucţiunilor din cartea tehnică auto când este  
competent pentru realizarea acestora. 

- Obţine şi întocmeşte documentele de transport 
- Completează clar, citeţ, exact şi complet documentele / formularele necesare  

efectuării transporturilor şi le predă la termen; 
- Întocmeşte rapoarte referitoare la comportamentul tehnic al autovehiculului, la  

evenimentele rutiere sau la alte probleme ivite în procesul de transport la termenele cerute, din 
proprie iniţiativă sau la cererea angajatorului. 

- Predă autovehiculul la garajul unităţii sau la locul indicat de angajator imediat  
după încheierea cursei. 

- Predă documentele de închidere a cursei organelor ierarhice ; 
 

În privința siguranței în deplasări 
- Verifică şi asigură condiţiile tehnice pentru siguranţa circulaţiei, verifică dotările  

speciale necesare a pieselor de schimb necesare, a sculelor şi dispozitivelor necesare 
intervenţiilor în parcurs; 

- Semnalează eventualele defecţiuni; 
- Se ocupă de spălarea exterioară şi interioară a masinii, verifică nivelul de  



combustibil şi ulei, verifică şi asigură graficul realizării reviziilor tehnice curente ce se 
execută conform normelor legale. 

- Respectă prevederile Regulamentului intern, a legislaţiei în domeniu, procedurile  
de lucru, precum şi celelalte reguli şi regulamente existente în unitate, dispoziţii, decizii, 
circulare si hotărâri ale conducerii; 

- Respectă atribuţiile stabilite în prezenta fişă a postului precum şi alte sarcini  
stabilite de conducătorul ierarhic superior; 

- Asimilează cunoştinţele necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu precum şi a  
legilor, regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor referitoare la sarcinile de serviciu; 

- Îsi însusește si respectă normele de securitate, sănătate în munca si situaţii de  
urgenta (insusire Legea 319/2006); 

- Desfasoară activitatea în așa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau  
îmbolnăvire profesională atât propria persoană cât și celelalte persoane participante la 
procesul de muncă; să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă orice defecţiune 
tehnică sau altă situaţie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnăvire profesională; 

- Să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident și  
să îl informeze de îndată pe conducătorul locului de muncă; să utilizeze corect aparatura din 
dotare; 

- În cazul unor situaţii de excepţie ce impun rezolvarea operativă a altor situaţii sau  
probleme ivite, va răspunde acestor cerinţe inclusiv în zilele nelucrătoare, prin prelungirea 
programului de muncă săptămânal, la solicitarea conducerii; 

- Plăteşte toate amenzile ce s-au primit ca urmare a nerespectării legislaţiei rutiere; 
- Răspunde de avarierea autoturismului când acesta s-a produs din culpa sau  

neglijenţa sa. 
- Se prezintă la lucru numai în stare normală, fără a fi sub influența băuturilor  

alcoolice, a medicamentelor, a unei situaţii puternic stresante sau a unor manifestări maladive, 
și suficient de odihnit; 

- Să nu consume alcool în timpul programului de lucru și să nu părăseasca locul de  
muncă neanunțat; 

- Să verifice înainte de plecare instalaţia de alimentare cu carburanţi, sistemul de  
frânare, sistemul de direcţie, semnalizare, rulare și frânare, instalaţia electrică și de evacuare a 
gazelor arse și să confirme prin semnătură pe foaia de parcurs, că autovehiculul corespunde 
din punct de vedere tehnic; 

- Să nu încredinţeze conducerea autovehiculului altor persoane; 
- Să nu lase motorul pornit și să părăsească autovehicolul 
- Să nu lase cheile de-pornire în contact când părasește autovehicolul; 
- Să respecte cu strictețe legislaţia rutieră; 
- Să dea relaţiile solicitate de organele de control și de cercetare.  

 Relații suplimentare se pot obține de la sediul Primăriei comunei Valea Doftanei, sat 
Teșila, str.Calea Doftanei, sat Teșila, nr. 156, județul Prahova, telefon: 0244365367, fax: 
0244365202, e-mail registratura@primariavaleadoftanei.ro. 
 Persoana de contact: Stanciu Cosmina Ileana , tel.: 0760665573 
 
 
 

Reprezentant legal, 
PRIMAR, 

Costea Lucian Vileford 
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