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Nr. 20847/12.05.2022

ANUNȚ
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentuluicadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Primăria oraș Rovinari, cu sediul în oraș Rovinari, str. Florilor, nr. 2, județ Gorj,
organizează concurs pentru ocuparea funcției de natură contractuala de șofer în cadrul
Serviciului protecție civilă, situații de urgență.
Concursul pentru ocuparea funcției de natură contractuală vacantă, va avea loc la sediul
Primăriei orașului Rovinari, județ Gorj, după cum urmează:
1.În data de 6 iunie 2022, orele 11.00 va avea loc proba scrisă;
2.În data de 9 iunie 2022 orele 11.00 va avea loc interviul.
Dosarele de înscriere la concursul pentru ocuparea funcției de natură contractuală
vacantă se depun până la data 26 mai 2022, orele 16.00, la sediul Primăriei orașului Rovinari,
str. Florilor, nr. 2, județ Gorj, Compartiment Centrul de Informare a Cetățeanului, Registratură.
Condiții specifice pentru ocuparea prin concurs a funcției de natură contractuală vacantă
de șofer în cadrul Serviciului protecție civilă, situații de urgență:
-Absolvenți studii gimnaziale sau absolvenți studii medii cu diplomă de bacalaureat;
-Aviz psihologic și aviz medical - apt transport marfă;
-Vechime șofer – minim 1 an;
-Permis de conducere valabil pentru categoriile C, CE;
Candidații trebuie să îndeplinească și condițiile prevăzute de art. 3 din Hotararea
Guvernului nr. 286/2011 Regulamentul 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, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Relații suplimentare se pot obține la nr de tel. 0253371095, interior 111
Dosarele de concurs vor conține în mod obligatoriu următoarele documente (documentele
în copie xerox vor fi însoțite de documentele originale) :
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;
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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
meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale
care să-l 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 documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor,
care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are
obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până
la data desfăşurării primei probe a concursului.
Copiile actelor prevazute la lit. b)‐d) se prezinta și în original în vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea.
Bibliografie concurs pentru ocuparea funcției de natură contractuală vacantă de
șofer în cadrul Serviciului protectie civila, situatii de urgenta:
1.Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2.Legea nr. 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările si completările
ulterioare;
3.Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completarile
ulterioare;
4.Ordonanta de Urgenta a Guvernuluinr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
5.Ordin 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea
și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență , cu modificarile si
completarile ulterioare;
6.Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor,
cu modificarile si completarile ulterioare.
7.Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare - TITLUL III Personalul contractual din autoritățile și
instituțiile publice.
Calendarul de desfășurare al concursului:
1.În data de 6 iunie 2022, orele 11.00 va avea loc proba scrisă;
2.În data de 9 iunie 2022, orele 11.00 va avea loc interviul;
3.Dosarele de concurs se depun până la data de 26 mai 2022, orele 16.00;
4.Selecția dosarelor de concurs se face până la data de 27 mai 2022, orele 16.00;
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5.Depunere contestații la selecția dosarelor de concurs: până la 30 mai 2022, orele 16.00;
6.Rezultatul contestațiilor la selecția dosarelor 31 mai 2022, până la orele 16.00;
7.În data de 6 iunie 2022, orele 11.00 va avea loc proba scrisă.
8.Afișare rezultate proba scrisă 6 iunie 2022, până la orele 16.00;
9.Depunere contestații proba scrisă - o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor – 7
iunie 2022, până la orele 16.00;
10.Soluționare contestații proba scrisă 8 iunie 2022, până la orele 16.00;
11.În data de 9 iunie 2022, orele 11.00 va avea loc interviul.
12.Afișare rezultate interviu 9 iunie 2022, orele 14.00;
13.Depunere contestații interviu - o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor probei
interviu 10 iunie 2022, până la orele 14.00;
14.Soluționare contestații interviu 14 iunie 2022, până la orele 14.00;
15.Afișare rezultate finale concurs 14 iunie 2022, orele 16.00;
16.Numirea în funcțiile de natură contractuală vacantă 20 iunie 2022;
Relații suplimentare se pot obține la numărul de tel. 0253/371095, interior 111 .
Primar,
Jur. Filip Robert-Dorin

Compartiment Resurse Umane, Salarizare,
Cons. Spătaru Rodica
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