ANUNŢ CONCURS
pentru desfăşurarea concursului/examenului din data de 17.12.2019 (proba scrisă) şi 19.12.2019
(interviu), de ocupare a a două posturi contractuale de execuţie, vacante, de şofer II în cadrul
compartimentului situaţii de urgenţă şi asistenţă socială din aparatul de specialitate al primarului comunei
Voineasa, judeţul Vâlcea

În conformitate cu prevederile art.3, art.8 din H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentuluicadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi cu prevederile art.155 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.e), art.538, art.539 din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, Primăria Comunei Voineasa,
județul Vâlcea, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarelor
posturi de natură contractuală, vacante, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Voineasa, judeţul Vâlcea :
Ø 1 post Şofer II – funcţie contractuală de execuţie în cadrul compartimentului situaţii de
urgenţă şi asistenţă socială, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Voineasa, judeţul Vâlcea;
Ø 1 post Şofer II – funcţie contractuală de execuţie în cadrul compartimentului situaţii de
urgenţă şi asistenţă socială, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Voineasa, judeţul Vâlcea;
Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține
următoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției 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 și ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale
postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în
specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverință 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 unitățile
sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
h) adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
i) 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.
j) actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii
copiilor cu acestea.
Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării şi
afişării anunţului, respectiv de la 26.11.2019 până la data de 09.12.2019, la sediul Primăriei Voineasa,
judeţul Vâlcea, registratură.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială
www.primariavoineasa.ro . Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Voineasa, sat Voineasa,
str. I.Gh. Duca nr.98, judeţul Vâlcea, telefon: 0250/754309, secretar Lazea Maria.
Condiţii generale de participare la concurs:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând
Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței
medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor
postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori
contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a
unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale
sunt:
·
·
·
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·
·
·
·

şcoala de conducători auto categoria B
fără cazier judiciar
fără antecedente rutiere grave ( penal sau cu permis suspendat)
10 clase + şcoală profesională / studii medii
experienţă de cel puţin 3 ani în conducerea de autovehicule în trafic intern
cunoştinţe minime de mecanică auto
îndeplineşte activităţi de intervenţie în domeniul apărării împotriva incendiilor, situaţiilor de
urgenţă şi dezastrelor, prin deservirea utilajelor aferente S.V.S.U. Voineasa ;
execută activităţi de intervenţie în domeniul apărării împotriva incendiilor, îndeplineşte sarcini
pentru prevenirea riscurilor producerii unor situaţii de urgenţă şi intervine pentru efectuarea
acţiunilor de ajutor şi salvare a oamenilor şi bunurilor materiale în caz de dezastre, în cooperare cu
celelalte structuri abilitate pentru asemenea situaţii ;
va efectua serviciul de permanenţă ori de câte ori se impune, în funcţie de situaţiile de urgenţă ;
răspunde de capacitatea de intervenţie şi starea de întreţinere şi funcţionare a autovehiculului de
intervenţie ;
completează foaia de parcurs şi carnetul de bord al autovehiculului ;
desfăşoară activităţile simple de întreţinere ;
propune efectuarea reparaţiilor şi întreţinerilor ce necesită un service specializat ;
ţine evidenţa tehnicii, materialelor, aparatelor care au fost distribuite din autovehicul pentru acţiuni
de intervenţie ;
dispune autovehiculul în locuri în care să permită o acţiune uşoară şi rapidă, din proprie iniţiativă
sau la ordinul şefului ierarhic ;
raportează superiorilor despre capacitatea de intervenţie a autovehiculului ;
îndeplineşte şi alte atribuţii în funcţie de nevoile instituţiei, în condiţiile legii, prevăzute în actele
normative sau dispuse de către Primar sau viceprimar.
Concursul constă în trei etape succesive :
Ø selecţia dosarelor
Ø proba scrisă;
Ø interviu.

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Voineasa, sat Voineasa, str. I.Gh. Duca nr.98, judeţul
Vâlcea, conform calendarului următor :
25.11.2019 : publicare şi afişare concurs;
26.11 - 09.12.2019, ora 15:00: depunerea dosarelor;
10.12. 2019, ora 15,30 : selecţia dosarelor de înscriere;
10.12. 2019: afişare rezultate dosare înscriere;
11.12. 2019: termen depunere contestaţie;
12.12.2019: afişare soluţionare contestaţii;
17.12.2019, ora 10:00: proba scrisă;
17.12.2019 : afişare rezultate probă scrisă:
18.12.2019: termen depunere contestaţie;
18.12.2019: afişare soluţionare contestaţii;
19.12.2019, ora 10:00: proba interviu;
19.12.2019: afişare rezultate proba interviu;
20.12.2019:termen depunere contestaţii;
23.12.2019: afişare soluţionare contestaţii;
24.12.2019: afişare rezultat final concurs.

BIBLIOGRAFIA - pentru desfăşurarea concursului/examenului pentru ocuparea a două posturi
vacante, contractuale de execuţie de şofer II, compartiment situaţii de urgenţă şi asistenţă socială din
cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Voineasa, judeţul Vâlcea :
1) O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Partea
a-VI-a, Titlul III, Cap. I-V, art.538-562;
2) O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicatã, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare;
3) H.G. nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţã a
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificãrile şi completările
ulterioare;
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