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ANUNŢ
pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de şofer I în cadrul Serviciului de
administrarea domeniului public şi privat al comunei Ribiţa
Primăria comunei Ribiţa,cu sediul în comuna Ribiţa,localitatea Ribiţa,str.Principală,nr.22,judeţul
Hunedoara în baza OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,organizează concurs pentru ocuparea
postului contractual de sofer I în cadrul Serviciului de administrarea domeniului public şi privat al comunei
Ribiţa în data de 27 aprilie 2022 la ora 10,00,la sediul Primăriei comunei Ribiţa – proba scrisă, iar
interviul,la o dată stabilită ulterior.
Probele stabilite pentru concurs: proba scrisă şi interviu.Dosarele de înscriere la examen se depun la
sediul instituţiei până la data de 12 aprilie 2022 inclusiv, ora 16,00.
Condiţii pentru examenul de promovare în grad profesional
Pentru a participa la concurs ,trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii generale:
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 unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice postului sunt următoarele:
a)Studii generale sau liceale.
b)Vechime în muncă - 15 de ani.
c) Permis de conducere categoriile - AM,B1,B,C1,C,D1,D,BE,C1E,CE,D1E,DE şi Tb.
d)Aviz medical şi aviz psihologic pentru conducători auto profesionişti.

e)Certificat de pregătire profesională a conducătorului auto,categoria C,D,CE.
Selecţia dosarelor se va desfăşura în data de 13.04.2022,ora 12.00.
Proba scrisă va avea loc în data de 27.04.2022,ora 10.00.
Proba interviu se va sustine intr-un termen de maximum 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise
la ora 10.00.
BIBLIOGRAFIE:
1. Constituţia României;

2. PARTEA a III-a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.
3. Legea nr.53/2003,republicată, privind Codul Muncii
4.

Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările,
modificările şi completările acestora.
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