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ANUNT ORGANIZARE  
CONCURS 

 
 
Primãria comunei Cernica, județul Ilfov, cu sediul in Cernica, str. Traian 

nr.10, judetul Ilfov organizeazã concurs de recrutare pentru ocuparea  a doua  
funcții contractuale de execuție  vacante de  şofer microbuz scolar în cadrul 
Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al comunei 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cernica, județul 
Ilfov. 

Concursul se organizeazã la sediul Primãriei comunei Cernica, județul Ilfov, 
în data de   23 aprilie 2018, la ora 11.00- proba scrisã şi 25 aprilie 2018 (proba 
oralã). 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile 
lucrãtoare de la data de 27.03.2018, data  publicării în Monitorul Oficial, partea a 
III-a, la sediul Primãriei comunei Cernica, județ Ilfov.  

Dosarul de înscriere la concurs trebuie sã conținã în mod obligatoriu 
documentele prevãzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, cu modificãrile şi 
completãrile ulterioare, respectiv: 
  a) cererea 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, precum şi copiile documentelor care atestă 
îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia 
publică; 
    d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în 
muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 
    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. 

Condiţiile de participare la concurs sunt: minim studii generale, permis 
conducere categoriile B, C si D, atestat sofer profesionist transport persoane, 
minim doi ani vechime in specialitate. 

Bibliografia:  



1. Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
         2. Legea privind  Codul de conduita a personalului contractual din 
autoritatiile si institutiile publice nr. 477 /2004, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

 3. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice , cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

 4. HG nr. 38 din 16 ianuarie 2008 privind organizarea timpului de munca al 
persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

Relaţii suplimentare se  pot obţine la sediul Primãriei comunei Cernica, județ 
Ilfov şi la nr.de telefon  (021) 369.53.08, persoanã de contact: Simion Paula 
Claudia.” 
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