
ANUNT
Comuna lveqti, cu sediul in: str. General Eremia Grigorescu, nr. 451, jud. Galali, organizeaza

concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/
28J0.2022, dupi cum urmeazd:

DENUMIREA POSTULUI: $ofer I

NUMARUL POSTURTLOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: functie de executie
COMPARTIMENT/STRUCTURA: Compartimentul Gospodirie localS din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului comunei lvesti, judetul Galali
DURATA TIMPULU! DE LUCRU: 8 ore pe zi;40 de ore pe siptim6ni
PERIOADA: nedeterminati

Gonditiile generalede participare sunt cele previzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/ 28.10.2022
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea gi dezvoltarea carierei personalului contractual
din sectorul bugetar pldtit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candida[ii trebuie sd indeplineascd urmitoarele condilii
generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin HotirArea Guvernului nr. 13361

28.10.2022:
a) are cetSlenia romAnd sau cetilenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la

Acordul privind Spaliul Economic European (SEE) sau cetSlenia Confederaliei Elvefiene;
b) cunoagte limba romAnS, scris givorbit;

9) are capacitate de munci in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii,
republicatS, cu modificirile gi completirile ulterioare;

d) are o stare de sinitate corespunzdtoare postului pentru care candideazd, atestatd pe baza
adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitSlile sanitare abilitate;

e) indepline.ste condifiile de studii, de vechime in specialitate gi, dupi caz, alte condilii specifice
potrivit cerinlelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnati definitiv pentru sivdrgirea unei infracliuni contra securit5lii nafionale, contra
autoritilii, contra umanitilii, infracliuni de coruplie sau de serviciu, infracliuni de fals ori contra infiptuirii
justiliei, infrac{iuni sdvArsite cu intenlie care ar face o persoani candidatd la post incompatibili cu
exercitarea funcliei contractuale pentru care candideazd, cu exceplia situaliei in care a intervenit
reabilitarea;

g) nu executi o pedeapsi complementard prin care i-a fost intezisi exercitarea dreptului de a
ocupa funclia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfigura activitatea de care s-a folosit pentru
sdvArgirea infracliunii sau fali de aceasta nu s-a luat misura de siguranld a interzicerii ocupirii uneifunclii
sau a exercitirii unei profesii;

h) nu a comis infracliunile prevdzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 11812019 privind Registrul
nalional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracliuni sexuale, de exploatare a unor
persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 7612008 privind organizarea gi

funclionarea Sistemului Nalional de Date Genetice Judiciare, cu modificirile ulterioare, pentru domeniile
previzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Gondifiile specifice necesare in vederea participirii la concurs gi a ocupdrii funcliei contractuale
stabilite pe baza atribu{iilor corespunzitoare postului, sunt:
a) studiigenerale
b) si delini permis de conducere categoriile Bl, B, Cl, C, BE, ClE, GE;
c) vechime in munci - minimum 3 ani
d) diplomi calificare/atestat/curs calificare formare magini - utilaje



Pentru inscrierea la concurs candida$ii vor depune un dosar care va conline urmitoarele
documente:

a) formular de inscriere la concurs, conform modelului previzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-
cadru privind organizarea qi dezvoltarea carierei personalului contractual;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestd identitatea, potrivit legii, aflate in
termen de valabilitate;

c) copia certificatului de cisitorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume,
dupi caz;

d) copiile documentelor care atestd nivelul studiilor gi ale altor acte care atesti efectuarea unor
specializdri, precum si copiile documentelor care atestd indeplinirea condiliilor specifice ale postului
solicitate de autoritatea sau institulia publicd;

e) copia carnetului de muncd, a adeverinlei eliberate de angajator pentru perioada lucratS, care s5
ateste vechimea in munci gi in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, dupi caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverin!5 medicali care si ateste starea de sinitate corespunzdtoare, eliberatd de cdtre

medicul de familie al candidatului sau de cdtre unitdtile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulirii
concursului;

h) certificatul de integritate comportamentalS din care si reiasi cd nu s-au comis infracliuni
prevdzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 11812019 privind Registrul nalional automatizat cu privire la
persoanele care au comis infracliuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum
qi pentru completarea Legii nr. 7612008 privind organizarea si functionarea Sistemului Nalional de Date
Genetice Judiciare, cu modificirile ulterioare, pentru candidaliiinscrisi pentru posturile din cadrul sistemului
de invilimAnt, sinitate sau proteclie sociald, precum gi orice entitate publici sau privati a cirei activitate
presupune contactul direct cu copii, persoane in vArstS, persoane cu dizabilitili sau alte categorii de
persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizicd sau evaluarea psihologici a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL
INSTITUTIEI:

Nr.
crt.

Activititi Data si ora

1.
Publicarea anuntului 20.12.2022

2.
Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:
Comuna lvegti, cu sediulin. str. General Eremia
Grigorescu, nr. 451, jud. Galati.

21 .1 2.2022 -05. 0 1 .2023

3. Selec[ia dosarelor de citre membrii comisiei de concurs 09.01.2023, ora 16.00

4. Afigarea rezultatelor selectiei dosarelor
10.01.2023, ora 10.00

5.
Depu nerea contesta[iilor privind rezu ltatele
selectiei dosarelor

10.01.2023, ora 16.00

6. Afigarea rezultatu I ui sol utionirii contestati i lor
11.01.2023, ora 10.00

7. Suslinerea probei scrise 13.01.2023, ora 10.00

8. Afigarea rezultatului probei scrise
13.01.2023, ora 13.00



9.
Depunerea contestaliilor privind rezultatele probei
scrise

13.01.2023, ora 16.00

10. Afigarea rezultatului solutiondrii contesta[iilor
16.01.2023, ora 16.00

11. Sustinerea interviului
17 .01 .2023, ora 10.00

12. Com u n ica rea rezu ltatelor du pi sus[i nerea interviu I u i

17 .01.2023, ora 13.00

13. Depu nerea contestali i lor privi nd rezu ltatu I i ntervi u I u i
18.01.2023, ora 13.00

14. Afi garea rezultatul u i sol utioniri i contestati i lor
19.01.2023, ora 13.00

15. Afigarea rezultatului final al concursului
20.01.2023

BIBLIOGRAFIA
la concursul organizat in vederea ocupirii postului vacant de gofer l:

1. Constitu{ia Rom6niei, republicatd, cu modificirile gi completirile ulterioare;
2. OUG nr.5712019 privind Codul administrativ cu modificdrile gi completirile ulterioare (PARTEA a

Vl-a - Statutulfunclionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administralia publicd
gi evidenla personalului pldtit din fonduri publice, Titlul lll - Personalul contractual din autoritdlile gi
instituliile publice titlul lll cu modificdrile gi completdrile ulterioare);
3. Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicatS, cu modificirile gi completirile ulterioare;
4. Legea nr.20212002, republicati, cu modificirile si completirile ulterioare, privind egalitatea de

ganse gi de tratament intre femei gi birbafi;
5. OG nr. 13712000, republicati, cu modificdrile si completirile ulterioare, privind prevenirea gi

sanclionarea tuturor formelor de discriminare.
6. OUG nr.19512002 privind circulalia pe drumurilor publice cu modificirile si completirile ulterioare;
7. HG nr.1391/2006 privind Regulamentul de aplicare a OUG 19512002 privind circulalia pe

drumurilor publice cu modificdrile 9i completirile ulterioare;
8. OUG nr. 43 din 28 august 1997 privind regimul drumurilor, republicatd cu modificirile si

completarile ulterioare;
9. Legea nr.319/2006 - Legea securititii 9i sdnititii in munci cu modificdrile gi completirile

ulterioare.

NOTA: Pentru toate actele normative menfionate in bibliografie se vor avea in vedere
completirile 9i modificirile la zi.

TEMATICA
la concursul organizat in vederea ocupirii postului vacant de gofer l:

Constitulia RomAniei, republicat6, cu modificdrile gi completdrile ulterioare
- libertateaindividualS

conform art. 539 din OUG nr.5712019 privind Codul administrativ cu modificdrile gi completirile
ulterioare

acestuia conform art.549 din OUG nr.5712019 privind Codul administrativ cu modificirile si
com pletirile ulterioare;

republicatd, cu modificdrile gi completirile ulterioare



- Concedierea salaria[ilor nu poate fi dispusd.

prevederilor aft.7 alin.(1), Cap. ll din Legea 20212002, republicatd, privind egalitatea de ganse gi

de tratament intre femei qi birbati

prevenirea gi sanctionarea tuturor formelor de discriminare se aplicd tuturor persoanelor fizice
sau juridice, publice sau private, precum gi institutiilor publice, conform art. 3, alin. "a"-"g"

privind circulalia pe drumurilor publice cu modificirile si completdrile ulterioare

circulalia pe drumurilor publice cu modificdrile si completirile ulterioare

Regulamentul de aplicare a OUG 19512002 privind circulalia pe drumurilor publice cu
modificdrile si completirile ulterioare

de aplicare a OUG 19512002 privind circulalia pe drumurilor publice cu modificdrile gi
completirile ulterioare

art.189-197 din HG nr.1391/2006 privind Regulamentul de aplicare a OUG 19512002 privind
circulalia pe drumurilor publice cu modificirile si completirile ulterioare

numirul de inmatriculare sau de inregistrare conform art. 198-202 din HG nr.139112006 privind
Regulamentul de aplicare a OUG 19512002 privind circulalia pe drumurilor publice cu modificirile
si completirile ulterioare

regimul drumurilor, republicati cu modificirile si completarile ulterioare

munci cu modificirile si completirile ulterioare

lnformalii suplimentare se pot obline la numdrul de telefon 0236 866004,fax 0236 833726; sau e-
mail: ivesti@gl.e-adm.ro , persoana de contact: doamna Voinea Liliana - Elena, avAnd funclia publici de
inspector Salarizare, Resurse Umane.


