
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

COMUNA BUDACU DE JOS 
Telefon/fax : 0263-272006;272229                           e-mail: budacudejos@yahoo.com 

________________________________________________________________________ 

Nr. 5275 din 7.10.2020  

   

A  N  U  N  Ţ 

 

Primăria comunei Budacu de Jos, judeţul Bistriţa-Năsăud, organizează concurs în data de 

4.11.2020, ora 10,00 –proba scrisă  pentru ocuparea a unui post vacant de şofer din cadrul 

Compartimentului Gospodărire-Întreţinere aparţinând aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Budacu de Jos. 

Principalele atribuţii ale postului, potrivit fişei postului, sunt acelea de asigurare a 

transportului auto pentru elevii de pe raza comunei Budacu de Jos, la şi de la şcolile din comună şi 

din municipiul Bistriţa, precum şi pe raza comunei Budacu de Jos, a sportivilor din cadrul asociaţiilor 

de pe raza comunei şi a cadrelor didactice de pe raza comunei. 

 

a) Condiţii generale de  participare la concurs  : 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul -cadru 

privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale 

imediat superioare a personalului contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011.  

 

b) Condiţii specifice: 

- Minim studii generale; 

- permis de conducere pentru categoria D; 

- atestat transport persoane; 

- apt medical şi psihologic, conform legislaţiei în vigoare 

 

c) Tipul probelor de concurs: proba scrisă (chestionar legislaţie şi mecanică) şi proba practică 

(traseu), interviu. Concursul va avea loc la sediul Primăriei comunei Budacu de Jos, localitatea 

Budacu de Jos, nr.251, judeţul Bistriţa-Năsăud, în data de 8.05.2018, ora 10,00-proba scrisă. 

 

d) BIBLIOGRAFIE: 

1.-Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

2.-Ordinului Ministrului Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 355 / 1995 privind aprobarea 

Normelor specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere; 

3.-Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr 195/2002 privind  circulaţia pe drumurile publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4.- Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind  circulaţia pe drumurile publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

5.-Chestionare privind verificarea cunoştinţelor de legislaţie rutieră. 
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e) Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: - 10 zile lucrătoare de la data 

publicării concursului,  26.10.2020 orele 1600  la Registratura Primăriei Budacu de Jos şi va conţine 

în mod obligatoriu: 

a) cerere de înscriere la concurs adresată Primarului comunei Budacu de Jos; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz; 

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea 

unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;  

             d) copia carnetului de munca, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care sa 

ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor sau o declaraţie pe propria 

răspundere în cazul în care candidatul nu a mai fost angajat;  

             e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care 

să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;  

  f) cazierul auto (de la Serviciul rutier – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud) 

             g) 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;  

            h) curriculum vitae 

            i) avizul psihologic eliberat de medicul de specialitate / cabinet de specialitate, autorizate de 

Ministerul Transporturilor; 

            j) copia permisului de conducere categoria D 

 k) atestat transport persoane 

l) adeverinţă privind vechimea / copie xerox după cartea de muncă din care să reiasă 

experienţa profesională în calitate de sofer profesionist; 

 Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele 

emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

În cazul documentului prevăzut la  lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care 

a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a 

completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării 

primei probe a concursului.  

Actele  solicitate  vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor 

cu acestea. 

           Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul resurse umane din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului comunei Budacu de Jos sau la telefon 0263272006 / 0263272229. 

 

 

                       

 

P R I M A R, 

SIMIONCA FLORIN-SANDU 
 

 

  


