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A N U N Ţ 
 

 
Primăria comunei Dorna Candrenilor va organiza concurs în 

perioada 31.07.2015  pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 
postului vacant de şofer microbuz şcolar 

Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea 
dosarului de concurs sunt: 

    a) cerere de înscriere la concurs adresatã conducãtorului 
instituţiei publice; 

    b) copia actului de identitate; 
    c) copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor şi ale 

altor acte care atestã efectuarea unor specializãri; 
        d) cazierul judiciar; 

    e) adeverinţã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate 
corespunzãtoare eliberatã de cãtre medicul de familie al 
candidatului sau de cãtre unitãţile sanitare abilitate; 
            f)  copie permis conducere categoria D, precum si atestat 
profesional sau dovada ca este in curs de atestare; 
            g) alte documente relevante pentru desfăşurarea 
concursului. 
 Actele prevăzute la lit. b), c) şi g) vor fi prezentate şi în original 
în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. 
  

Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea 
postului: 

a) absolvent(ă) de studii medii, avand prioritate candidatii cu 
studii superioare; 

b) atestat transport persoane sau dovada ca este in curs de 
atestare . 



 
Tipul probelor: 
 
a) proba scrisă, 
b) interviul. 
 

Condiţiile de desfăşurare a concursului: 
1. depunerea dosarului de concurs se face până la data de  

30.07.2015, ora 1000, la  registratura Primăriei comunei  
Dorna Candrenilor. 

2. selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatului 
selecţiei se fac în data de  30.07.2015, ora 1600; 

3. proba scrisă va avea loc în data de  31.07.2015, ora 1000, la 
sediul Primăriei comunei  Dorna Candrenilor, sala de 
consiliu; 

4. interviul va avea loc în data de 03.08.2015, ora 1000, la 
sediul Primăriei comunei Dorna Candrenilor, sala de 
consiliu. 

 
Bibliografia pentru concurs este următoarea: 
 Constituţia României: Principii generale; Drepturile, 

libertăţile si îndatoririle fundamentale; Autorităţile publice: - 
Administraţia publică locală; 

 Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, 
modificată şi completată; 

 Codul muncii. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


