
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nr.  3080 / 03.09.2021 

A N U N Ţ 
 

          Primaria comunei Gornet-Cricov, judetul Prahova, organizeaza concurs pentru ocuparea 

unui post vacant - functie contractuala de executie de sofer microbuz scolar la Compartimentul 

Servicii scoala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gornet-Cricov, judeţul 
Prahova. 

     Concursul se organizează la sediul Primariei Gornet-Cricov în data de 28 SEPTEMBRIE 2021, 

ora 08,00 - proba scrisă și ora 14,00 – interviu.  
     Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 de zile lucratoare de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, partea a III-a, la sediul Primariei Gornet-Cricov.(maxim 16.09.2021) 

     Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la 
art.6 din Hotararea nr. 286/2011, completata si modificata ulterior: 

a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei 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 copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului 
solicitate de autoritatea sau institutia publica;  

d) carnetul de muncă, sau dupa caz, adeverintele care atesta vechimea în muncă, în meserie şi/sau în 
specialitatea studiilor, in copie;  

e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa il faca 

incompatibil cu functia pentru care candideaza;  

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;  

 

Conditiile de participare la concursuri sunt urmatoarele:  
 

 Conditii generale: 

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;  
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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. 

 

 Conditii specifice: 

 

a) Studii: - absolvent şcoală generala / şcoală profesională / liceu (cu diplomă de absolvire); 
b) Permis de conducere categoria B,D; 

c) Atestat transport persoane; 

d)Abilitati, calitati si aptitudini necesare: seriozitate, promtitudine, receptivitate, capacitatea de 

asumare a responsabilitatilor, capacitate de comunicare; 

e) Vechime in specialitatea postului (conducător auto cu permis B, D) de minim 2 ani; 

f) stare de sănătate corespunzătoare atestată prin acte medicale emise de către un cabinet medical 

specializat - aviz psihologic. 

 

CALENDARUL DE DESFAȘURARE 

 
- 03.09.2021 – publicare anunt în: M.O. al Romaniei, Partea a III-a, ziar, site, sediu și pe portalul 

posturi.gov.ro; 

- 03.09.2021-16.09.2021– depunerea dosarelor de concurs; 

- 20.09.2021 – selectia dosarelor de concurs; 

- 20.09.2021 – afisare rezultate selectie dosare; 

- 28.09.2021 – proba scrisa – ora 08:00 ; 

- 28.09.2021 – afisare rezultate proba scrisa – ora 10:00; 

- 28.09.2021 – depunere contestatii proba scrisa – pana la ora 10:30; 

- 28.09.2021 – afisare rezultate contestatii proba scrisa – ora 11:00; 

- 28.09.2021 – proba interviului – ora 14:00; 

- 28.09.2021 – afisare rezultate proba interviului– ora 15:30; 

- 28.09.2021 – depunere contestatii proba interviului – pana la ora 16:00; 

- 28.09.2021 – afisare rezultate contestații proba interviului și afisare rezultate finale concurs– 

ora 16:30; 

 
Bibliografie concurs: 
 

- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – PARTEA a III-a, Titlul V,  

- Legea nr. 53/ 2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
-.HG. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului 

nr. 195/2002. 

- Ordonanta Guvernului nr.27/2011,privind transporturile rutiere , cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

- Legea nr. 319/2006  privind securitatea si sanatatea in munca - Cap IV - Obligatiile lucratorilor, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

  Relatii suplimentare se pot obtine la compartimentul Resurse Umane, dna Udrescu Claudia-Ionela, 

telefon: 0244 440649; 

 
 

INSPECTOR RESURSE UMANE, 
UDRESCU CLAUDIA-IONELA 


