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PRIMĂRIA COMUNEI MIHAI VITEAZU
Primăria comunei Mihai Viteazu cu sediul în județul Constanța, comuna Mihai Viteazu,
strada Principală, numărul 46, organizează în conformitate cu prevederile H.G. 286/2001 modificată
și completată prin H.G. 1027/2014, concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de
execuție vacante:
1. Șofer microbuz necesar pentru deservirea microbuzului școlar pentru transportul elevilor –
functie
contractuala, durată nedeterminată, normă întreagă în cadrul compartimentului
Administrativ.
2. Șofer necesar pentru deservirea microbuzului școlar pentru transportul elevilor –functie
contractuala, durată nedeterminată, normă întreagă în cadrul compartimentului
Administrativ.
3. Muncitor salubrizare necesar pentru colectarea deșeurilor menajere și reciclabile - personal
contractual, durată nedeterminată, normă întreagă în cadrul compartimentului Administrativ.
Concursul se va desfășura la sediul Primăriei Mihai Viteazu, str. Principală, nr.46.
În vederea participării la concurs, candidații vor depune dosarele la Compartimentul Resurse
Umane din cadrul Primăriei Mihai Viteazu pana pe data de 29.03.2017

-

CONCURSUL va consta în trei etape succesive, după cum urmează:
Proba scrisă – 03.04.2017, ora 10:00;
Interviu – 05.04.2017, ora 10.00.

CONDIȚIILE GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS sunt prevăzute la art. 3
din Anexa la H.G. nr. 286/2011. Astfel poate participa la concurs persoana care:
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 de minimum conform legislatiei in vigoare;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe
bază adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege;
g) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau
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 publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
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DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS
În conformitate cu dispozițiile art. 6 din Anexa la H.G. nr. 286/2011, dosarul de înscriere la
concurs va conține următoarele documente:
a) Cerere de înscriere adresată Domnului Primar;
b) Copie după actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după
caz.
c) Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințele care să ateste vechimea în muncă;
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 sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) Curriculum vitae;
h) Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.
Actele de stare civilă, vechime în muncă şi actele de studii se prezintă şi în original.
CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS
Nr.
crt.

1.

Funcție

Șofer microbuz

Atribuții

Desfășurarea activităților de
transport în condiții de securitate

Desfășurarea activităților de
transport în condiții de securitate
2.

3

Șofer

Muncitor
salubrizare

Desfășurarea activităților de
colectare a deșeurilor menajere și
reciclabile

Condiții specifice
Studii gimnaziale sau medii,
permis de conducere categoria
A,B,C,D cu atestat profesional de
transport persoane în termen de
valabilitate, vechime în activitatea
de conducător auto de minim 2ani,
cunoștințe minime de mecanică
auto.
Studii gimnaziale sau medii,
permis de conducere categoria
A,B,C,D cu atestat profesional de
transport persoane în termen de
valabilitate, vechime în activitatea
de conducător auto de minim 2ani,
cunoștințe minime de mecanică
auto
Studii gimnaziale.

Contestaţiile se pot depune doar pentru proba scrisă în termen de 24 ore de la afişarea
rezultatelor. Rezolvarea contestaţiilor se va realiza de către comisia de contestaţii prin recorectarea
testului candidatului în faţa candidatului. Rezultatul contestaţiei este definitiv.
Candidatul se consideră admis dacă a totalizat minim 50 puncte pentru fiecare probă în parte
din totalul maxim de 100 de puncte. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a puctajelor
obţinute la proba scrisă şi interviu. Ocuparea postului se va face în ordine descrescătoare a
punctajului total obţinut.

BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea funcției de ȘOFER MICROBUZ:
1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
2. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat;
3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile
şi instituţiile publice;
4. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările
ulterioare.
5. Legea nr. 49/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile
publice;
6. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată

BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea funcției de MUNCITOR SALUBRIZARE:
1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
2. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat;
3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile
şi instituţiile publice;
4. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările
ulterioare.
Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Primăriei Mihai
Viteazu din strada Principală, nr. 46, compartiment Resurse Umane, telefon: 0241.767.130 sau de pe
site-ul primăriei: http://www.primaria-mihaiviteazu.ro.

Primar
Grameni Gheorghe

