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ANUNŢ 

"Primăria oraşului Brezoi, cu sediul în Brezoi, str.Lotrului, nr.2, organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual de 
execuţie, vacant, de şofer, treapta profesională I, din cadrul Compartimentului pentru 
situaţii de urgenţă. 

Concursul va avea loc în data de 14.11.2019, ora 10.00, proba scrisă şi în data 
de 19.11.2019, ora 10.00, interviul, la sediul instituţiei. 

A. Condiţii generale de participare la concurs : 
-are cetăţenia română, cetaţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
-cunoaşte limba română, scris si vorbit; 
-are vârsta minimă reglementată de prevederile legale ; 
-are capacitate deplină de exerciţiu; 
-are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau unităţile sanitare abilitate; 
-îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 
-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 infraqiuui să vârşite cu 
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea. 

B.Condiţii specifice pentru ocuparea postului de şofer, treapta profesională I, din 
cadrul Compartimentului pentru situaţii de urgenţă: 

-studii generale; 
-permis de conducere categoria C; 
-aviz psihologic de la un cabinet autorizat de Ministerul Transporturilor; 
-fişa medicală care să ateste starea de sănătate eliberată de o unitate sanitară 

specializată; 

-vechime în meserie, minimum 5 ani. 
În vederea participării la concurs candidaţii vor putea depune dosarele de înscriere 

în perioada 24.10.2019-06.11.2019 ora 16.00, la Compartimentul Resurse Umane din 
cadrul Primăriei oraşului Brezoi, str.Lotrului, nr.2, judeţul Vâlcea si vor conţine 

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, precum şi copiile documentelor care atestă 

îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, solicitate de autoritatea sau instituţia 
publică; 

d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în 
cop1e; 

e. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 
penale, care să-I 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. 

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 în care, candidatul la înscriere a depus o declaraţie pe proprie răspundere că nu 
are antecedente penale şi este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia să 
completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la 
data desfăşurării primei probe a concursului. 

Actele solicitate pentru înscrierea la concurs vor fi prezentate şi în original în 
vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. 

Calendarul de desfăşurare a concursului: 
-selectarea dosarelor de concurs va avea loc în data de 07.11.20 19; 
-rezultatele selectării dosarelor se afişează în data de 11.11.2019, ora 09,00; 
-contestaţiile în urma selectării dosarelor se depun in termen de cel mult o zi lucrătoare 
de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv, până în data de 12.11.2019, 
ora 09.00; 
-rezultatele privind soluţionarea contestaţiilor în un11a selectării dosarelor se vor afişa în 
data de 13.11.2019, ora 09.00; 
-rezultatele la proba scrisă se vor afişa în data de 14.11.20 19; 
-contestaţiile în urma probei scrise se depun în termen de cel mult o zi lucrătoare de la 
data afişării rezultatului la proba scrisă, respectiv până în data de 15.11.20 19; 
- rezultatele privind solutionarea contestaţiilor în urma probei scrise se vor afişa în data 
de 18.11.2019; 
-rezultatele în urma interviului se vor afişa în data de 19.11.20 19; 
-contestaţiile în urma interviului se depun în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data 
afişării rezultatului la interviu, respectiv până în data de 20.11.2019; 
-rezultatele privind solutionarea contestaţiilor în urma interviului se vor afişa în data de 
21.11.2019 ; 
-rezultatele finale ale concursului se vor afişa în data de 22.11.2019. 
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BIBLIOGRAFIE 
Pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de şofer, treapta profesională I din cadrul 

Compartimentului pentru situaţii de urgenţă 

l.Art.129, art.151, art.l55, art.538-542 şi art.551 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 
2.Legea nr.316/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
3.0.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, modificată şi 
completată; 

4.H.G.nr.38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează 
activităţi mobile de transport rutier, cu modificările şi completările ulterioare; 
5.0.G.nr.2/2001, privind regimul contravenţiilor, modificată şi completată; 


