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Nr. 4898 109.03.2017

ANUNT
CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA cu sediul in Ploieqti, b-dul Republicii,
nr.2-4, Palatul Administrativ, anunli organizarea concursului pentru ocuparea unui post
vacant de execu{ie de naturd contractuald, astfel:
Direclia Senicii si Achizitii Publice
1 post de .sofer

- Serviciul Transport

I

Conditii generale:
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidalii trebuie s6
indeplineascd urmdtoarele condi{ii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru

aprobat prin Hotdrdrea Guvemului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificdrile 9i
completirile ulterioare:
a) are cet6{enia romdn6, cetdtenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparlindnd SpaJiului Economic European qi domiciliul in Rom6nia;
b) cunoagte limba romdn6, scris gi vorbit;
c) are v6rsta minimi reglementati de prevederile legale;
d) are capacitate deplind de exerciliu;
e) are o stare de s5ndtate corespunzdtoare postului pentru caf,e candideazd, atestatd pe baza
adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitdlile sanitare abilitate;
f) indeplineqte conditiile de studii 9i, dupd caz, de vechime sau alte condilii specifice
potrivit cerinJelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnati definitiv pentru sdvArqirea unei infractiuni contra umanititii, contra
statului ori contra autoritilii, de serviciu sau in leg6turd cu serviciul, care impiedicd
infdptuirea justi{iei, de fals ori a unor fapte de coruplie sau a unei infractiuni sdvArgite cu
intenlie, care ar face-o incompatibilS cu exercitarea func1iei, cu excepfia situaliei in care a
intervenit reabilitarea.
Conditii speci.fice:
- studii medii cu diplomd de bacalaureat/studii generale ;
- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitdrii func{iei - minim 4 ani;
- permis auto categoria B
Concursul se va organiza conform calendarului urmdtor:
24 mxlie 2017, ora 16.00: termenul limiti pentru depunerea dosarelor;
03 aprilie 2077, ora 10.00 : proba practici eliminatorie;
05 aprilie 2017, ora 10.00: proba scris6;
07 aprilie 2017 , ora 10.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzdtor func{iilor contractuale qi a

criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare
a personalului
contractual din sectorul bugetar pldtit din fonduri publice, pentru inscrierea
la concurs

candidalii vor prezenta un dosar de concurs care va conline urmitoarele documente:
cererea de inscriere la concurs adresatd conducdtorului autoritalii sau instituliei
publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit
legii,

-

-

-

dupd caz;

copiile documentelor care sd ateste nivelul studiilor qi ale altor acte care ateste
efectuarea unor specializdri, precum qi copiile documentelor care ateste indeplinirea
condiliilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institulia publicd;
cametul de muncd sau, dupi caz, adeverinlele care atestd vechimea in muncd, in
meserie gi/sau in specialitatea studiilor, in copiel
cazierul judiciar sau o de.clara{ie pe propria rdspundere cd nu are antecedente penale
care sdl faci incompatibil cu funcJia pentru care candideazd:

adeverin{d medicald care sd ateste starea de sdndtate corespunzdtoare eliberatd cu
cel
mult 6 luni anterior deruldrii concursului de citre medicui de familie al candidatului
sau de cdtre uniti{ile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
adeverinfa care atesta starea de sdndtate con]ine, in clar, numirul, data, numele
emitentului gi calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Senetntii.
In cazul in care candidatul depune o declaralie pe proprie rdspundere c6 nu are
antecedente penale, in cazul in care este declarat admis la- seLclia dosarelor,
acesta are
obligalia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai t6rziu
pAnd la data desfrquririi primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii gi carnetul de munci sau,
dupd, caz, adeverinfele care atestd vechimea vor fi prezentut" gl in original in vederea
verificirii conformiti{ii copiilor cu acestea.
Dosarele de inscriere se depun la sediul Consiliului Jude{ean Prahova, Ploieqti, b-dul
Republicii w.2 - 4, cam. 503,4. et. 5, nr. de telefon 02441514545 int.l3g.
Conditiile de panicipare la concurs qi bibliografia se afiqeazd la sediul gi pe site-ul
Consiliului jude{ean Prahova www.ciph.ro gi pe portalul posturi.gov.ro.
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Afi$ot azi, 10 martie 2017

