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 ANUNŢ  

 
          PRIMĂRIA COMUNEI ZABRANI organizează concurs în vederea recrutării şi selecţiei de 
personal pentru ocuparea postului vacant în regim contractual, după cum urmează : 
         

      - Postul de Şofer - în cadrul Serviciului Public Edilitar gospodăresc 

          Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant persoana care 
îndeplineşte următoarele condiţii: 

           - are cetăţenia română sau cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene  

           - cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

           - are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

           - are capacitate deplină de exerciţiu; 

           - are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

          - îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs; 

Condiţii specifice:  

     Postul de Şofer - în cadrul Serviciului Public Edilitar gospodăresc 

 Studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau şcoală profesională, 
 Carnet de conducere categ. B, C, D  
 Vechime minimă de 5 ani în conducerea de autovehicule; 

 Cunoştinţe minime de mecanică auto; 
 Atestat transport persoane  şi marfă -vizate la zi; 
 Fişă medicală conducător auto profesionist.  

         Dosarele de înscriere vor conţine următoarele acte:  

        Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine 
următoarele documente: 

         a) cerere 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; 
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         c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea 
unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; 

        d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste 
vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; 

        e) cazierul judiciar 

        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; 

       h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului. 

     Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

     Actele prevăzute la lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii 
copiilor cu acestea. 

Verificarea dosarelor se realizează de către comisia de organizare a concursului iar lista candidaţilor 
admişi sau respinşi se afişează la Avizierul instituţiei. 

 Concursul  organizat se va desfăşura după următorul calendar : 

12.02.2014 – Afişarea anunţului concursului; 

13.02.2014 – 26.02.2014, ora 1500   – Depunerea dosarelor; 

28.02.2014, ora 1300 – Selecţia dosarelor participanţilor la concurs şi afişarea rezultatelor; 

28.02.2014, ora :14,00  - 01.03.2014, ora 1400 -  Depunere contestaţii – selecţie dosare ; 

01.03.2014, ora 1500 -Afişarea rezultatelor finale după contestaţii; 

17.03.2014, ora 1000 – Susţinerea probei scrise); 

17.03.2014, ora 1400 – Afişarea rezultatelor probei scrise ; 

17.03.2014 – 18.03.2014, ora 1200 – Depunere contestaţii – proba scrisă ; 

18.03.2014, ora 1500 – Afişarea rezultatelor contestaţiilor – proba scrisă ; 

19.03.2014, ora 1000 – Susţinerea interviului; 

19.03.2014, ora 1500 – Afişarea rezultatelor interviului; 

19.03.2014 – 20.03.2014, ora 1000 - Depunere contestaţii interviu; 

20.03.2014, ora 1200 – Afişarea rezultatelor contestaţiilor interviu; 

20.03.2014, ora 1500 – Afişarea rezultatelor finale ale concursului;  
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 Concursul constă în următoarele etape succesive: 

1.   selecţia dosarelor de înscriere; 

2.   proba scrisă ; 

3.   interviu. 

Interviul va aborda atât subiecte profesionale, cât şi elemente relevante privitoare la activitatea de 
până atunci a candidatului, la rezultatele profesionale şi la comportamentul său. 

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. 

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de 
puncte la fiecare probă. 

 BIBLIOGRAFIE CONCURS 

      Postul de Sofer - în cadrul Serviciului Public Edilitar gospodăresc 
 
1. Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală, republicată,  cu modificările şi completările 
ulterioare 

2. O.U.G.nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

 3. H.G. 1391/2006, pentru aprobarea regulamentului de aplicare a O.U.G.nr.195/2002, privind 
circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;   

    Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0257/457001 la Compartimentul Resurse Umane din 
cadrul Primăriei comunei Zăbrani.  

 

PRIMAR, 

TOADER MARIAN   


