
ANUNT

PRIMĂRIA COMUNEI OGRADA ORGANIZEAZĂ ÎN DATA DE 02-03 
DECEMBRIE 2021, CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI CONTRACTUALE 
VACANTE : 

1. SOFER MICROBUZ TRANSPORT ELEVII  - din cadrul Compartimentului
ADMINISTRATIV. 

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE: 

- Cetăţenie română; 

- Cunoaște limba romănă scris și vorbit 

- Vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

- Capacitate deplină de exercițiu 

- Stare de sanatate corespunzătoare postului 

 CONDIȚII SPECIFICE POSTULUI 

- Studii - GENERALE;

- Permis conducator auto categoriile B ; C+E ; D

- Atestat transport persoane 

- Vechime in munca = 3 ani

 

DOSARUL TREBUIE SĂ CONŢINĂ : 

- Diplomă studii absolvite ;

- Copie permis conducere;

- Copie atestat transport persoane ; 

- Fişă medicală sau adeverinţă medicală ; 

- Copie Carnet de Munca sau Adeverinta; 

- Cazier judiciar; 



- Copie C.I.; 

- Copie acte Stare civilă; 

- Cerere înscriere concurs; 

- Curriculum vitae; 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

- 18.11.2021 – publicarea prezentului anunţ şi a metodologiei de concurs la 
avizierul Primăriei Ograda şi pe site-ul unităţii www.primariaograda.ro;  

Anunţul va fi publicat și în ziarul Independent pe data de 18.11.2021;
 - 18.11.2021 – 24.11.2021 , ora 16,00– perioada de depunere a dosarelor 
pentru înscrierea candidaţilor la concurs;
    25.11.2021, ora 12.00 – selecţia dosarelor şi afişarea listei cu rezultatul 
verificării dosarelor de înscriere la sediul primăriei;
    26.11.2021, până la ora 12.00 – depunerea eventualelor contestaţii privind 
rezultatele verificării dosarelor;
    29.11.2021, ora 13.00 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listei cu 
rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul primăriei;
    02.12.2021, ora 10.00 – susţinerea probei scrise si afişarea la sediul primăriei
a rezultatelor probei scrise
    03.12.2021, ora 10.00 – susţinerea interviului si afişarea la sediul primăriei a 
rezultatelor finale după soluţionarea eventualelor contestaţii la proba interviu 
şi finalizarea concursului.

         BIBLIOGRAFIE

- Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ -
titlul III al Părţii a VI a şi Partea VII;
- ORDONANTA DE URGENTA nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile 
publice, republicata si actualizata 2021
    - Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    - Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii raspunderea disciplinara art 247 – 
252 ;
    - Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă:
                  Cap. 4 – Obligaţiile lucrătorilor – art. 22 şi 23
     - Legea Nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor 



Dosarele  de  participare  la  concurs  se  depun  pană  pe  data  de  24
noiembrie 2021, orele 16,00. Selectarea dosarelor va avea loc pe data de 25
noiembrie 2021 iar concursul se va desfăşura pe parcursul a două probe : probă
scrisă pe data de 02 decembrie 2021 - orele 10.00 şi interviul – 03 decembrie
2021 - orele 10.00. 

Relaţii  suplimentare  la  sediul  Primăriei  (secretariat)  sau  la  telefon  :
0243/279625. 

PRIMAR,

BADEA  LILIAN


