JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA

Serviciul Comunitar de Transport Public Local de Persoane ALEXANDRIA
CIF 39585334

Nr. 192 /28.05.2021

A N U N Ț,
Serviciul Comunitar de Transport Public Local de Persoane , cu sediul în Alexandria,
strada Dunării, nr.139 organizează concurs/ examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a
funcției contractuale de inspector de specialitate IA la compartimentul “ Coloana Auto” cu
respectarea prevederilor H.G nr.286/2011- Regulament - Cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant.
1. Probele stabilite pentru concurs/examen în vederea ocupării postului de Inspector de

Specialitate - Serviciul Comunitar de Transport Public Local de Persoane Alexandria:
- proba scrisă – bibliografia afișată;
- proba interviu- evaluarea abilităților și cunoștințelor impuse de funcție;
2. Condiții de desfășurare a concursului/examenului:
- data desfășurării probei scrise – 23.06.2021, ora 10 00;
- data desfășurării probei interviu –25.06.2021 ora 1000;
- data pană la care se depun dosarele de înscriere –15.06.2021 ora 1600;
- locul de depunere a dosarelor de înscriere la concurs: la sediul Primariei municipiului
Alexandria - Compartiment Resurse Umane;
- locul de susținere a probei scrise și probei interviu: la sediul Primariei municipiului Alexandria;
- rezultatul probei scrise va fi afișat la sediul Primariei municipiului Alexandria;
- rezultatul probei interviu va fi afișat la sediul Primariei municipiului Alexandria;
- rezultatul final va fi afișat la sediul Primariei municipiului Alexandria;
3. Condiții de participare la concurs pentru ocuparea postului de Inspector de SpecialitateCompartimentul Coloana Auto:
- studii (obligatoriu)- studii universitare de licență cu diplomă, respectiv superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor inginerești, specialitatea
transporturi;
- vechime (obligatoriu) în specialitatea studiilor absolvite minim 5 ani și în domeniul
transportului rutier de persoane minim 2 ani ;
- să fie deținător al unui certificat de competență profesională pentru transportul rutier de
persoane (manager transport persoane) ;
- cunoștințe operare PC;
- posesor permis de conducere minim categoria B;
Cei interesați vor prezenta , dosar cu următoarele acte:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducatorului autorității sau instituției publice
organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după
caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializari, precum și copiile documentelor care atestă indeplinirea condițiilor specifice ale
postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie
și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6
luni , anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către
unitațile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae model european;
Copiile actelor menționate mai sus, se prezintă însoțite de documentele originale, care se
certifică pentru conformitate cu originalul.

Bibliografie de concurs :
-

-

Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport public local;
OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice – Republicată;
Ordin MT nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului – cadru pentru efectuarea
transportului public local și a caietului de sarcini – cadru al serviciilor de transport public
local;
Ordin ANRSC 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de acordare a
autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local;
OG 27/2011 privind transporturile rutiere;
Legea nr.51/2006 – Legea serviciilor comunitare de servicii comunitare de utilități
publice- Republicată;
OUG 57/2019 – privind codul administrativ.

Relații suplimentare se obțin la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei
municipiului Alexandria, tel. 0247/317732, interior 176, camera 12.

S.C.T.P.L.P. Alexandria

