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ANUNŢ 
privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea a două posturi, funcții 

contractuale vacante de execuție de ȘOFER II 
 

 Având în vedere prevederile art.1, alin.1 din HG nr.286/2011, privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale , 
instituţia noastră organizează concurs pentru ocuparea a două funcţii contractuale de execuție 
vacante: 
 
1.ŞOFER II- Compartiment administrativ-deservire și transport  

1.Probele stabilite pentru concurs: 
-selecţia dosarelor-în termen de maximum două zile de la data expirării termenului de 
depunere a dosarelor 

            -proba scrisă      -05 aprilie 2022, ora 10,00 
      -proba practică  -05 aprilie 2022, ora 12,00 

            -interviul             -07 aprilie 2022, ora 10,00 
- termen de depunere dosare : dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen 
de 10 zile de la publicarea anunțului (data limită -25 martie 2022, ora 15,00 la secretarul 
comisiei de concurs).  
      Proba scrisă constă în completarea unui chestionar de la poliție. 

Concursul va avea loc la sediul Primăriei comunei Puieşti, sat Puieştii de Jos, str. Strada  
nr.1, nr.44, judeţul Buzău. 
 

Candidații înscriși la concurs trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 
-Condiţii generale , prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011,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; 
    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. 
 
 
 
 
-Condiţii specifice: 

-studii medii/generale; 
-permis de conducere , categoria B,C,D,E; 
-atestat profesional: transport persoane, transport marfa, Card tahograf; 
-vechime în muncă-nu se solicită. 
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            Conform art. 6 al 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, pentru înscrierea la concurs 
candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: 
     -cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice 
organizatoare; 

-copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 
după caz; 
-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; 
-carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie 
și/sau în specialitatea studiilor, în copie; 
-cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care 
să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; 
-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; 
-curriculum vitae. 
          Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele 
emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 
 
         În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are 
antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are 
obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu 
până la data desfășurării primei probe a concursului. 
 

               Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, 
după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea 
verificării conformității copiilor cu acestea. 

 
               Atribuțiile principale ale postului: 
-răspunde de autovehicului încredințat și de integritatea persoanelor și mărfurilor pe care le 
transportă; 
-conduce, manevrează și manipulează autovehiculul astfel încât să evite orice evenimente de 
circulație sau accidente care ar duce la avarierea  și uzarea prematură a acestuia; 
-efectuează lucrări și deplasări numai cu acordul primarului sau al viceprimarului; 
-întocmește bonul de lucrări și completează foaia de parcurs ; 
- să isi insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de 
aplicare a acestora ; 
 -să desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau 
imbolnavire profesionala atat propria persoana , cat si celelalte persoane participante la 
procesul de munca ;  
-să aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta 
situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala ;  
-să aduca la cunostinta conducatorului de munca accidentele de munca suferite de propria 
persoana si de alte persoane participante la procesul de munca ; 
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-să se prezinte la lucru numai in stare normala, fara a fi sub influienta bauturilor alcoolice, a 
medicamentelor, a unei situatii puternic stresante sau a unor manifestari maladive si suficient 
de odihnit;  
-să nu consume alcool in timpul programului de lucru si sa nu paraseasca locul de munca 
neanuntat;  
-să verifice inainte de plecarea in cursa instalatia de alimentare cu carburanti, sistemul de 
franare, sistemul de directie, semnalizare, rulare si franare, instalatia electrica si de evacuare a 
gazelor arse si sa confirme prin semnatura pe foaia de parcurs, ca autovehicolul corespunde 
din punct de vedere tehnic;  
-să nu incredinteze conducerea autovehiculului altor persoane;  
-să nu lase motorul pornit si sa paraseasca autovehiculul;  
-să nu lase cheile de pornire in contact cand paraseste autovehiculul;  
-să nu transporte persoane straine cu masina unitatii;  
-se ocupă de spălarea exterioară şi interioară a autovehicolului autovehiculului, verifică 
nivelul de combustibil şi ulei, verifică şi asigură graficul realizării reviziilor tehnice curente ce 
se execută conform normelor legale; 
-răspunde de cunoașterea și aplicarea corectă a legislației privind circulația pe drumurile 
publice și în problemele legate de atribuțiile, lucrările și sarcinile ce-i revin. 
 
                   
 
 

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0238 730903/ 0766 253 103/ 0786 038088. 
 

 
Primar, 

 
Rodica Bârlă 


