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A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Regulamentul – cadru
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, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
Primăria Comunei Vadu Pasii, judetul Buzau organizează concurs pentru
ocuparea unui post contractual vacant de șofer, pe perioada nedeterminată, cu
normă întreagă, treapta profesională I la Compartimentul Administrativ
Gospodăresc, Situații de Urgență și Pregatire Militară.

Concursul se va desfășura astfel
Proba scrisa - 29.12.2021
Proba interviu- 31.12.2021

Condiții de participare specifice
a)  Învățământ general obligatoriu/școală profesională/ studii medii absolvite cu
diploma de bacalaureat
b)  Vechime în muncă, minim 2 anin în meseria de șofer
c)  Permis de conducere categoriile  B și C
d) Atestat pentru transport mărfuri, în termen de valabilitate
e) Fără abateri grave pe linie de circulație

Conditii necesare ocuparii postului
a) să aibă cetăţenia română sau cetăţenia unui stat membru al Uniunii
Europene ori al Spaţiului Economic European, potrivit legii;
b)să nu aibă antecedente penale, cu excepţia cazului în care a intervenit
reabilitarea;
c) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei, certificată
conform legii;
d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
e) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
f) să nu fie incompatibili cu ocuparea postului respectiv, potrivit legii.
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infractiuni contra
umanitații, contra statului ori contra autoritații de serviciu sau in legătura cu



serviciul care impiedica infăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție
sau a unor fapte săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercutarea
funcției, cu excepșia situașiei in care a intervenit reabilitarea.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a), în situaţii excepţionale,
conducerea ministerului poate decide, de la caz la caz, angajarea unor specialişti,
cetăţeni ai altor state decât cele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului
Economic European, în condiţiile legii.

Dosarele de concurs se depun în termne de zece (10) zile lucrătoare de la
afișarea anunțului pentru ocuparea postului vacant, respectiv de la data
12.11.2021  până în data de 26.11.2021, ora 16, la sediul Primăriei Comunei
Vadu Pașii, județul Buzau, cu sediul in Comuna Vadu Pasii, strada Principala,
nr.26.

Pentru înscriere la concurs candidații vor prezenta un dosar de
concurs care va conține 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, copiile documentelor care atestă îndeplinirea
condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o
adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea
studiilor;
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 cazierului judiciar 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.

În termen de maximurn dou zile lucritoare de la data expirării termenului
de depunere a dosarelor, comisia de concurs va selecta dosarele de concurs pe
baza indeplinirii condițiilor de participare. Rezultatele selectării dosarelor de
inscriere se afișează de către secretarul comisiei de concurs, cu mențiunea
"admis" sau "respins", inscriind dupd caz, de motivul respingerii, la sediul



Primariei comunei Vadu Pasii, in termen de o zi lucrătoare de la expirarea
termenului prevăzut pentru afisarea rezultatelor selecției dosarelor. Dupa
afisarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, candidații nemultumiți pot
depune contestație in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afișări
rezultatului selecției dosarelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.
Rezultatele probei scrise se afișează de către secretarul comisiei de concurs, prin
specificarea punctajului final al fiecărui candidat cu cu mențiunea "admis" sau
"respins", la sediul Primăriei Vadu Pasii, in termen de o zi lucrătoare de la
finalizarea probei. După afișarea rezulatelor obținute la proba scrisă, candidații
nemultumiți pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucritoare de la
data afișării rezultatului probei scrise, sub sancțiunea decăderii din acest drept.
Rezultatele probei de interviu se afișează de către secretarul comisiei de concurs,
prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat cu mențiunea "admis" sau
"respins", la sediul Primariei, in termen de o zi lucrătoare de la finalizarea
probei. După afigarea rezultatelor obținute la proba de interviu, candidații
nemultumili pot depune contestalie in termen de cel mult o zi lucrătoare de la
data afisării rezultatului probei de interviu, sub sancliunea decăderii din acest
drept. Rezultatele finale se afișează la sediul Primăriei comunei Vadu Pasii, in
termen de maximum o zi lucrdtoare de la expirarea termenului prevăzut pentru
ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a
mențiunii "admis" sau "respins". Comunicarea rezultatelor la contestațiile
depuse se face prin afișare la sediul Primăriei comunei Vadu Pașii din str.
Principală, nr. 26, imediat după solulționarea contestațiilor.
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Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Vadu Pașii,
la numărul de telefon 0238788109/ fax 0238788419.



Primar,
                                FIRON GHEORGHE


