ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ

COMUNA CUZDRIOARA
Nr. 1206/06.03.2019

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile prevederile H.G. nr. 286/2011, cu modificarile si completarile
ulterioare, Primăria comunei Cuzdrioara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante şofer (şofer microbuz şcolar)
treapta profesională I în cadrul Compartimentului Transport.
Concursul constă în susţinerea următoarelor probe, la sediul Primăriei comunei Cuzdrioara:
1. selecţie dosare concurs – 21 martie 2019;
2. probă scrisă - 1 aprilie 2019, ora 11:00;
3. probă interviu – maxim 4 zile lucrătoare de la data probei scrise.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării, respectiv în perioada de la 7 martie 2019 până la 20 martie 2019.
În vederea participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele
condiţii:
Condiţii generale prevăzute la art.3 din H.G. nr. 286/2011:
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;
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.
Condiţii specifice:
1. studii generale - învățământ general obligatoriu, conform art. 24 alin. (1) din Legea nr. 1/2011
(clasele I-X);
2. vechime în funcția de șofer transport de persoane minimum 7 ani;
3. posesor carnet de conducere categoriile B, C, D, E;
4 atestare profesională transport persoane;
5. avizare psihologică la zi.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu:
a. Cerere de înscriere la concurs
b. Copia actului de identitate;
c. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor documente care să ateste
îndeplinirea condiţiilor specifice (diploma bacalaureat/adeverinţă studii generale; carnet muncă şi/sau
adeverinţă(e) angajator(i) din care să reiasă vechimea în transport persoane; carnet conducere valabil;
atestat profesional transport persoane valabil; aviz psihologic valabil);
d. Copie a carnetului de muncă conformă cu originalul, sau după caz, o adeverinţă care să ateste
vechimea în muncă;
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e. Cazierul judiciar;
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 alte unităţi
sanitare abilitate. Adeverinţa de sănătate trebuie conţină în clar numărul, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
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 „cazier 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 probei scrise a concursului.
Actele prevăzute la lit. b), c) şi d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu
acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Cuzdrioara, la nr. de telefon :
0264.213.928. – interior 13 sau pe adresa de e-mail: cuzdrioaraadm@yahoo.com.
BIBLIOGRAFIE
1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și
instituțiile publice;
2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările și
completările ulterioare.
CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE PREVĂZUTE ÎN FIŞA DE POST:
Informaţii generale privind postul:
 Denumirea postului: şofer (şofer microbuz şcolar);
 Nivelul postului: de execuţie;
 Scopul principal al postului: transport elevi la/de la Şcoala Gimnazială Cuzdrioara cu
microbuzul şcolar;
Condiţii specifice pentru ocuparea postului:
 Studii de specialitate: medii/generale;
 Perfecţionări (specializări): -;
 Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de intelegere si comunicare, competenta,
corectitudine, initiativa, flexibilitate in gandire si actiune, pastrarea confidentialitatii;
 Cerinte specifice: receptivitate, sociabilitate, comportament adecvat, conduită morală
ireproşabilă, disponibilitate la program prelungit, când este solicitat.
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul Primăriei comunei Cuzdrioara
şi pe pagina de internet www.primaria-cuzdrioara.ro – pagina Concursuri/subpagina Concurs
01.04.2019, cu menţiunea "admis" sau "respins", însoţită, după caz, de motivul respingerii, în termen
de cel mult 24 de ore de la data selecţiei dosarelor de înscriere.
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului (probă scrisă şi interviu) se face prin
menţionarea punctajului obţinut de fiecare candidat şi a sintagmei "admis" sau "respins", prin afişare
la sediul primăriei şi pe pagina de internet www.primaria-cuzdrioara.ro – pagina
Concursuri/subpagina Concurs 01.04.2019, în termen de cel mult 24 de ore de la notarea fiecărei
probe.
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidaţii
nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului
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selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul
primăriei, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Comunicarea rezultatelor finale ale concursului, se face prin menţionarea punctajului final al
fiecărui candidat şi a sintagmei "admis" sau "respins", prin afişare la locul desfăşurării concursului şi
pe pagina de internet www.primaria-cuzdrioara.ro – pagina Concursuri/subpagina Concurs
01.04.2019. Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data
susţinerii ultimei probe.

Relatii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Cuzdrioara - loc. Cuzdrioara, str.
Mihail Eminescu, nr. 107A, jud. Cluj, tel. 0264-213928 sau pe adresa de e-mail
cuzdrioaraadm@yahoo.com.

SECRETAR,
ADRIAN OPRIŞ
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