ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
PRIMĂRIA COMUNEI CÎMPURI
Tel. 0237-670111; Fax. 0237-670003
E-mail contact@primariacimpuri.ro
NR.3755/26.07.2018

Către,
RegiaAutonomă ”MonitorulOficial”
În conformitate cu prevederile H.G. NR.286/2011, Primăria Comunei Cîmpuri, Județul
Vrancea, organizează în data de 23 august 2018,concurs de recrutare pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a următorului post de natură contractuală, din cadrul Primăriei
Comunei Cîmpuri:
1 post de Șofer (microbuz școlar), treapta I –în cadrul Primăriei Comunei
Cîmpuri
CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS :
1. au cetăţenie română, cetăţenia altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi domiciliul în România.
2. cunosc limba română scris şi vorbit.
3. au vârsta minimă reglementată de prevederile legale.
4. au capacitatedeplinăde exerciţiu.
5. au o stare de sănătatecorespunzătoarepostuluipentru care candidează.
6. îndeplinesccondiţiile de studiişivechimeînmuncă
7. nu au fostcondamnaţidefinitivpentrusăvârşireauneiinfracţiuni
•

CONDIŢII SPECIFICE:
• absolvent școalăgenerală
• atestatprofesional transport persoane;
• posesor al unuipermis de conducere care săcuprindacategoriaB,C , D, E ;
• vechime în muncă și de conducător auto cu permis-cat.B.C.D de minimum 3 ani ;
• atestatprofesionalpentruconducătorii auto care efectuiază transport public de persoane,
întermen de valabilitate
DOSARUL DE CONCURS
• opis (2 exemplare, unulrămâne la dosaraltulla candidat);
• cererede înscriere la concursadresatăconducătoruluiunităţii;
• curriculum vitae- CV

• copie carte de identitate (saubuletin) întermen de valabilitate;
• copie permis de conducerecategoria„D" – obligatoriuminim 3 anivechime
• copie atestatprofesionalpentruconducătorii auto care efectuează transport public de
persoaneîntermen de valabilitate
• fisamedicală;
• avizpsihologicde la cabinet autorizatministerultransporturilor;
• cazierjudiciar;
• adeverinţăprivindvechimea / copie xeroxdupăcartea de muncădin care
săreiasăexperienţaprofesionalăîncalitate de soferprofesionist;
Candidatii vor prezenta la depunerea dosarului actele in original pentru a putea fi
autentificate de comisie.
Nu se acceptă depunerea de dosare incomplete !
PROBELE DE CONCURS :
1. Depunerea dosarelor
– 1.08.2018 - 14.08.2018
2. Selecţia dosarelor
– 16.08.2018
Candidatii vor fi declaraţi ADMIŞI / RESPINŞI şi în funcţie de verdictul primit vor putea
trece la etapele următoare
3. Proba scrisă şi interviu
- 23.08.2018, ora 10,00
4. Interviu
- 24.08.2018, ora 10,00
5. Afişarea rezultatelor
- 24.08.2018, dupa ora– 12,00

Dosarele de candidatură se vor depune la secretariatul
Primăriei Cîmpuri, Județul Vrancea,
persoană de contact – secretar comisie - Ciuruc Maricela
până cel târziu 14 august 2018, ora 16,00.

Primar,
Mateiu Costel

