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Nr. 4170 din 04.05.2017 
Compartiment asistenta sociala 
Dosar  C7    

ANUNŢ 

 

pentru aprobarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea postului 
vacant de Şofer, gradul I, la Primaria Comunei Ibanesti  

 
Primăria comunei Ibăneşti organizează concurs pentru ocuparea postulului vacant 
contracatual de execuţie:  
 
 - şofer, gradul I, necesar pentru deservirea microbuzului din cadrul 
Compartimentului de asistenta sociala; 
 
Condiţii generale: 
La concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de şofer, gradul I necesar pentru 
deservirea microbuzului din cadrul Compartimentului de asistenta sociala, poate 
participa persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene 
sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în 
România; 

b) cunoaşte limba română scris şi vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) 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; 

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

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie 
sau a unor infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 
Condiţii specifice pentru ocuparea postului de: 
 
●  şofer, gradul I necesar pentru deservirea microbuzului din cadrul 
Compartimentului de asistenta sociala; 
Pentru a participa la concursul/examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de 
sofer, gradul I,  candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii 
specifice: 
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- permis de conducere categoria : B  
- aviz psihologic; 
- să îndeplinească condiţiile minime de vechime de 3 ani în calificarea 

profesională ocupării postului (sofer);  
- disponibilitate la program flexibil; 
- disponibilitate de lucru sub presiunea timpului şi în condiţii de stres; 
- folosirea eficientă a resurselor la dispoziţie; 
- flexibilitate în gândire şi în relaţiile cu alte persoane; 
- capacitate de comunicare orală; 
- comportament disciplinat, conduită morală; 
- rezistenţă şi stabilitate psihică, echilibru emotiv, fără tendinţe impulsive şi 

depresive, disponibilitate la dialog. 
 

Condiţii de desfăşurare a concursului/examenului: 
  
Concursul pentru ocuparea postului de şofer, gradul I , se va desfăşura la sediul 
Primăriei Ibăneşti, localitatea Ibăneşti, judeţul Mureş. 
Proba scrisă se va desfăşura în data de: 06.06.2017, ora 10°°; 
Interviul se va susţine cu respectarea prevederilor art. 24 alin.(5) din H.G. nr.427/2015;  
Data până la care se pot depune dosarele:  25.04. 2017  
Bibliografie pentru ocuparea postului de şofer, gradul  I:  

1. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare. 

2. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată; 
3. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 

autorităţile şi instituţiile publice. 
4. Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
5. OUG nr. 195/2012 privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările şi 

completările ulterioare, republicată 
 
Acte necesare în vederea participării la concurs pentru postul de şofer gradul I : 
 

a) Cerere de înscriere la concurs; 
b) Copie după actul de identitate (sau buletin) în termen de valabilitate; 
c) Copie xerox permis de conducere categoria ,,B”; 
d) Fişa medicală;  
e) Aviz psihologic – de la un cabinet autorizat de ministerul transporturilor; 
f) cazierul judiciar; 
g) Cazierul conducătorului auto de la Serviciul de circulatie rutieră al judetului Mures; 
h) Copie xerox după carnetul de muncă din care să rezulte vechimea ca sofer 

profesionist, sau adeverinta dupa caz; 
i) Curriculum vitae; 
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j) Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare     

abilitate, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare participării la concurs. 

 
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele 
emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii. 
In cazul in care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu are 
antecedente penale, in cazul in care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are 
obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu 
pana la data desfasurarii primei probe a concursului. 
 
 
Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele 
originale care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul 
comisiei de concurs. 
 
 
 

Primar 
Dan Vasile-Dumitru 

 
 
 
 


