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ANUNŢ 

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 133612022 pentru aprobarea Regulamentului
cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, 

Serviciul Comunitar de Transport Public Local al oraşului Brezoi organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă pentru J funcţii 
contractuale de execuţie de şofer treapta profesională I, cu u1mătoarele condi1ii: 
-nivelu l studiilor-studii generale/profesionale sau medii; 
-permis de conducere categoria B şi D; 
-atest.al pentru transport rutier de persoane in termen de valabi litate; 
-aviz psihologic de la un cabinet autorizat de Ministerul Transporturilor; 
-vechime în muncă în meseria de şofer, minimum 7 ani. 

Concursul va avea loc in data de 22.12.2022, ora I 0.00, proba scrisă si in data de 
'.llS.1 2.2022. ora I 0.00, interviul la sediul Primarlei oraş Brezoi din str.Lotrului nr.2. 

I.Condiţii generale de participare ln concurs: 
-are cc1U1cnla româna sau c.:e::1a1e::nia unui alt ~1111 1111::lllli1u ale:: U11iu11ii Eu1vvc11c ~au " uuui ~lat 
parte la Acordul privind Spaţiului Economic European (SEE) sau ce1ă1enia Confederaţiei 

Elve1iene; 
-cunoaşte limba română, scris s i vorbit; 
-arc capacitate de munca în conformitate cu prevederi le Legii nr.53/2003-Codul Muncii, 
republicata, cu modificările si completări l e ulterioare; 
-are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 
adcverin!ei medicale eliberate de medicul de familie sau unităţile sanitare abil itate; 
-îndeplineşte condiţiile de studii şi, dupll caz, de vechime sau alte condi!ii specifice potrivit 
ccrin1elor postului scos la concurs; 
-nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infrac1iuni contra securităJii naţionale, 
contra aulorităţii, contra umanităţii, infrac1iuni de corupţie sau de serviciu, infraqiuni de fals ori 
contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşi1e cu intenţie care ar face o persoană candidată la 
post incompalibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candideaza, cu excepţia 
situaJiei in care a intervenit reabi litarea; 
-nu execută o pedeapsă complemenlară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a 
ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit 
pentrn săvarşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranfă a interzicerii 
ocupări i unei funcţii sau exercitarea unei profes ii; 
-nu a comis infracţiunile prevăzute la art. I alin.(2) d in Legea nr. 118/2019 privind Registrul 
nafional automatizat cu privire la persoanele care au comis i nfracţiun i sexuale, de exploatare a 
uneo persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr.76/2008 privind 
organizarea si funcţionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificările 
ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art.35 alin.(!) lit.h). 



2. Condi!iile specifice prevazute in fisa postului: 

- pregăteşte autovehiculul în vederea efectuării transportului în special în ceea ce priveşte starea 
tehnică, spălarea interioară şi ex terioară, actele necesare plecării în cursă; 
- supraveghează îmbarcarea călătorilor, verifică ş i respectă graficele de circulatie, verifică 

înch iderea uşi lor; 

- execută transportul pe rutele şi traseele indicate de angajator cu respectarea legisla1iei rutiere; 
- asigură şi supraveghează debarcarea călătorilor. 
- este obligat să respecte programul de serviciu, să fie odihnit şi in Jinută corespunzatoare; 

- participă la pregătirea programului si la instructajele NTS si PSI; 
- va cunoaşte si va respecta prevederile legale cu privire la circulatia pc drumurile publice; 
- pastteaz:a Ct:rtlf1CUtul t.lC: 1nmc1tMC-\.lidtC, llCeflfU u i! cxe'"'uti~ ::>oi '""JJ~„1 ; Î <Vft.lilţ\,;oÎ \.~V u~.1 .'.) 1).J• l, ,., . ""''-•IH 

si actele maşi n i i în condi!ii corespunzatoare, le prezin tă la cerere organelor de control; 
- nu părăseşte locul de muncă decât în cazuri deosebite si numai cu aprobarea şefolui de birou; 
- nu va conduce autovehiculul obosit sau sub influenta alcoolului, drogurilor, medicamentelor, 
etc., care reduc capacitatea de conducere; 
- se comportă civilizat în relaJiile cu clientii, colegii de serviciu, superiorii ierarhici şi organele 
de control; 
- atât la plecare cât şi la sosirea din cursă, verifică starea tehnică a autovehicului, inc lusiv 
anvelopele; 
- nu pleacă în cursă dacă constatll defecţiuni I nereguli ale autovehicu lului şi îşi anunJă imediat 
superiorul pentru a se remedia defectiunile; 
- nu circula Iliră ca aparatul tahograf/contorul de înregistrare a km-lor să fie în funcţiune; 
- la sosirea din cursă predă şefului direct Foaia de Parcurs completată corespunzator; 
- la parcarea autovehiculului şo ferul va lua toate măsurile pentru asigurarea maşinii; 
- comunică imediat şefului d irect telefonic sau prin orice alt mij loc ori ce eveniment de ci rcu laţie 

în care este implicat; 
- răspunde de intreJinerea autovehiculului, ceea ce presupune efectuarea la timp a reviziilor; 
- exploatarea autovehiculului in conformitate cu instrucJiunile prevăzute in cartea tehnică a 
acestuia; 
- line evidcn1a va l abi lităţii tuturor documentelor si veri ficărilor vehiculului ; 
- tine legatura cu operatorul de transport care-l coordoneaza direct, transmitand informatii despre 
desfasurarea cursei 
- soferul va duce la îndeplinire orice alte dispoziti i primite de la seful direct. 

3. Cerintc specifice: 

Contractul individual de muncă se încheie între persoana care îndeplineşte conditiile 
pentru a fi a ngajată pe o func\ie contractuală şi autoritatea sau instilu\ia publică, prin 
reprezentantul său legal, în conditiile prevăZutc de Legea nr. 53/2003, republ icată, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu respectarea următoarelor cerintc specifice: 

a) persoana să aibă cetăţenie română, cetătenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau 
a statelor apartinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b) persoana să cunoască limba română, scris şi vorbi t; 
c) persoana să aibă capacitate depl ină de exerciţiu ; 
d) persoana sll îndeplinească condi\ii le de studi i necesare ocupării postu lui; 
e) persoana să îndeplinească conditiile de vechime, respectiv de experienţă necesare ocupării 

postului, după caz; 
I) persoana să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracpuni contra 

securităţii nationale, contra autorităţii, infracţiuni de corup\ie sau de serviciu, infractiuni de fals 
ori contra înfilptuirii justi tiei, cu excepţia s itua1iei în care a intervenit reabilitarea; 

g) persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost i nterzisă exercitarea 
dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de 
care s-a folosit pentru săvârşirea in fracţiunii sau fată de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a 
interzicerii ocupării unei functii sau a exercitării unei profesii; 

h) contractul să nu conţină clauze de confiden\ialitate sau, după caz, clauze de neconcuren1ă. 



Prin exccptie de la condi\ia prevăzută la al in. (I) lit. a) pot fi angaja\i şi cetă\cni străini. cu 
respectarea regimului stabili t pcmm aceştia prin legisla\ia specifică şi lcgisla\ia muncii. 

4. In vederea participării la concurs, candidaţii vor putea depune dosa rele de 
înscriere in termen de 10 zile lucrătoa re ele la data afişării anunţului, respectiv in perioada 
28.11.2022 - 14.12.2022, intre orcic 9.00 - 14.00, la Compartimentul Resurse Umane din 
cadrul Primăriei oraş Brezoi, str.Lotrului nr.2, judetul Vâlcea si vor cantine următoarele: 

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr.2; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivi t legii, 

allme 111 tei nwn cit: vamoi'fnate; 
c) copia ce11ificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a real izat schimbarea 

de nume, după caz; 
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea 

unor spccialiZări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale 
postului solicitate de autori tatea sau i nstituţia publ ică; 

e) copia carnetului de muncă, a adeverinJei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, 

care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului ; 
f) cer(i ficat de cazier judiciar sau, după caz, ex trasul de pe cazierul judiciar; 
g) adcverin\ă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eli berată de către 

medicul de familie al candidatului sau de către unită)ile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni 
anterior dernlării concursului; 

h) certifi catul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis 
infracJiuni prevăzute la art. I alin. (2) din l„egca 11r. 118/201 9 privind Registrul na\ional 
automatiza( cu privire la persoanele care au comis infracJiuni sexuale, de exploatare a unor 
persoane sau asupra minorilor, precwn şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind 
organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Jud iciare, cu modificările 

ulterioare, pentru candidatii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învă\ământ, 
sănătate sau protecJie socială, precum şi orice enti tate publică sau privată a cărei activitate 
presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii 
ele persoane vu lnerabi le ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei 
persoane; 

i) curriculum vitae, model comun european. 
Adeverinta care atestă starea de sănătate conţ ine in clar, numărul, data, numele 

emitentului si calitatea acestuia, informatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 
Documentul prevăzut la alin. (I} lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pc propria 

răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selec\ia 
dosarelor şi care nu a solic itat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind 
antecedentele penale di rect de la autoritatea sau institu\ia publică competentă cu eliberarea 
certificatelor de cazier judiciar arc obl igaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul 
documentului prevăzut la alin. (I) lil. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei 
practice. 

Documente le solicitate pentru înscrierea la concurs vor fi prezentate ş1 în original, în 
vederea verifi cări i confonn i tăJii copii lor cu acestea. 

5. Bibliografia şi tematica, este umătoarea: 

l.Art. 129, art.151, art.1 55 şi art.539-542 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ cu 
modificările şi completările ulterioare; 
2.Legea nr.3 19/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu mod ifi cările şi completările 
ulterioare; 
3.0.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, modificată şi 

completată; 

4.H.G. m.139112006 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr.195/2002 
privind circulatia pc drumurile publice, cu modi ficările şi completările ulterioare 



4.H.G.nr.38/2008 pri vind organizru·ea timpului de muncă al persoanelor care efcctueazll activ itilti 
mobile de lranspon rutier, cu modificările şi completările ulterioare; 
5.0.G.nr.2/200 I, privind regimul contravcnfiilor, modificată şi complelală. 

6. Calendar ul de desfăşurare a concursului: 

-selectarea dosarelor de concurs va avea loc în data de 15.12.2022; 
- rezultatele selectăm dosarelor se afişeaza în tla111 de I 6.12.2022, oro 09.00; 
-contestatii le în urma selectării dosarelor se depun in termen de cel mult o zi l ucrătoare de la data 
afişării rezultatului selecfiei dosarelor, respectiv, până în data de 19.12.2022, ora 09.00; 
•{-.;,l\J ilul'CÎ<' fJiÎ-\-Î11I\..~ 3~-;....f:Vh..u 1_..;. . ...JP..TC"„'i~!J.-- ~- , ,.,.....,.. ~ cnlA,..r.'irÎÎ rfnC!l!rP)nr <:e.._.vnr afisa În data de 
20.12.2022, ora 09.00; 
-rezultatele la proba scrisă se vor afişa în data de 22.12.2022; 
-conlestatiile în urma probei scrise se depun în termen de cel mult o zi lucrătoare de la dma 
afişării rezultatului la proba scri să, respectiv până în data de 23.12.2022; 
- rezultatele privind solutionarea contes1a1iilor în urma probei scrise se vor afişa în data de 
27. 12.2022; 
-rezultalele în urma interviului se vor afişa în data de 28.12.2022; 
-contestaţi i le în urma inlerviului se depun în tem1en de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării 
rezultatului la interv iu, respectiv până în data de 29.12.2022; 
-rezultatele privind solutionarea contestaJiilor în urma interviului se vor afişa în data de 
30.12.2022 ; 
-rezultatele finale ale concursului se vor afişa în data de 03.01.2023. 

Persoana de contact - Chirtoc Maria, referent în cadrul Compartimentului Resurse Umane 
din cadrul Primăriei oraş Brezoi. 

Relaţii supl imentare la telefon 0250778240. 




