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Nr. 876 din 17 februarie 2020

ANUNŢ
Primăria Comunei Șoldanu, cu sediul în loc. Șoldanu, sos. Olteniței, nr. 70, Comuna Șoldanu,
Județul Călărași, având în vedere prevederile art.7 din Regulamentul-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, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, anunţă organizarea unui concurs
de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă de
șofer, gradul I, în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al aparatului de specialitate al
Primarului comunei Șoldanu.
Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conţine
următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Primarului Comunei Șoldanu;
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 Primăria Comunei Șoldanu;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, adeverinţe care să ateste
vechimea în muncă şi în meserie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (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);
f) adeverinţa 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.
Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale. Copiile vor fi
certificate pentru conformitate cu originalul de către secretarul general al Comunei Șoldanu.
Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării și
afișării anunțului, respectiv de la 04.03.2020 până la data de 12.03.2020, ora 16:00, la Primăria
comunei Șoldanu, în atenția secretarului general al Comunei Șoldanu.
Condiţii generale de participare la concurs:
Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant persoana care îndeplineşte următoarele
condiţii:
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;
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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 de participare specifice:
a) absolvent de studii generale/profesionale/liceale absolvite cu diplomă;
b) permis de conducere categoria C (pentru autovehicule cu masa mai mare de 3500 kg) și atestat
pentru mașinist utilaje terasiere.
Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora:
a) Etapa I – selecţia dosarelor: sediul primăriei Șoldanu, la data de 12.03.2020, ora 10:00;
b) Etapa II – proba scrisă: sediul Primăriei Șoldanu, la data de 19.03.2020, ora 10:00;
c) Etapa III – proba practică: sediul Primăriei Șoldanu, la data de 24.03.2020, ora 10:00;
d) Etapa III – interviul: sediul Primăriei Șoldanu, la data de 27.03.2020 ora 11:00.
Tematica și bibliografia pentru etapa II – proba scrisă și etapa III – interviul:
a) „Mașinist la mașini pentru terasamente – manual de calificare/recalificare:
▪ Cap.VIII – Efectuarea lucrărilor de terasamente;
b) Ordonanța de urgență privind circulația pe drumurile publice nr.195/2002:
▪ Cap.V – Reguli de circulație, Secțiunea I – Obligațiile participanților la trafic – art.35 –
art.40;
c) Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă:
▪ Cap. 4 – Obligaţiile lucrătorilor – art.22-art.23;
d) Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi
instituţiile publice:
▪ Cap. 2 – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual – art.5art.7, art.12.
Calendarul concursului:
Etapele concursului

Data limită

ora

Depunerea dosarelor de concurs

12.03.2020

16:00

Selecția dosarelor

13.03.2020

10:00

Afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor de concurs

13.03.2020

16:00

Termen depunere contestație

16.03.2020

16:00

Termen formulare răspuns și afișare rezultat contestație

17.03.2020

16:00

Proba scrisă

19.03.2020

10:00

Notarea probei scrise

19.03.2020

15:30

Afișarea rezultatelor obținute la proba scrisă

19.03.2020

16:00

Termen depunere contestație

20.03.2020

16:00

Termen formulare răspuns și afișare rezultat contestație

23.03.2020

16:00

Proba practică

24.03.2020

10:00

Notarea probei practice

24.03.2020

15:00

Afișarea rezultatelor obținute la proba practică

24.03.2020

16:00

Termen depunere contestație

25.03.2020

16:00

Termen formulare răspuns și afișare rezultat contestație

26.03.2020

16:00

Interviul

27.03.2020

10:00
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Notarea interviului

27.03.2020

15:00

Afisarea rezultatelor obținute la interviu

27.03.2020

16:00

Termen depunere contestație

30.03.2020

16:00

Termen formulare răspuns și afișare rezultat contestație

31.03.2020

16:00

Redactarea și afișarea Raportului final și a anexelor la acesta

01.04.2020

16:00

PRIMARUL COMUNEI ȘOLDANU,
Iulian GEAMBAȘU
Sectretarul general al Comunei Șoldanu
Traian HULEA
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