
 

ANUNȚ 

În conformitate cu prevederile   art.1 alin.(1)   din   Regulamentul - cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, aprobat prin   H.G nr. 286 /2011, cu modificările și completările 
ulterioare, 

Instituția Prefectului-Județul Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Andrei Șaguna nr.10, 
organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 
ore/zi, a unui post contractual vacant de șofer, treapta profesională I -la Serviciul 
Financiar, Resurse Umane, Administrativ - Compartimentul Administrativ.  

Concursul   se desfășoară la sediul Instituției Prefectului-Județul Sibiu, din Sibiu, str. 
Andrei Șaguna nr.10 și constă în următoarele probe: 
  
1. proba scrisă în data de 20 iulie , ora 11.00 
2. proba interviu: se va susține în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la susținerea 

probei scrise, data și ora probei interviu se afișează odată cu rezultatele la proba 
scrisă.    

  
În conformitate cu prevederile art.3 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ 
 următoarele condiții: 
  
Condiții generale de participare la concurs: 

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exercițiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată 

pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile 
sanitare abilitate; 

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice 
potrivit cerințelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, 
contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei 
infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, 
cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 

  

Pagina  / 1 4

      T +40(29) 210 104 
Str. Andrei Șaguna Nr.10   F +40(29) 218 177 
Sibiu, 550009 
https://sb.prefectura.mai.gov.ro

Instituția Prefectului - Județul Sibiu

https://sb.prefectura.mai.gov.ro


Condiții specifice de participare la concurs: 

➡ studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat 
➡ vechime în muncă  minimum  5 ani. 
➡ permis de conducere categoria B, dobândit de cel puțin 3 ani. 

  
Dosarul de înscriere la concurs   va conține în mod obligatoriu   următoarele 
documente: 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției 
publice organizatoare; 

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

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea 
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; Candidatul 
declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria 
răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de 
concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării 
primei probe a concursului. 

f) adeverință 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 unitățile sanitare abilitate; (Adeverința care atestă starea 
de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, 
în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății) 

g) curriculum vitae; 
  
Copiile de pe actele depuse la dosar se prezintă legalizate sau însoțite de documentele 
originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisie 
de concurs. 
  
Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării, 
respectiv în perioada 29 iunie – 12 iulie ora 16.00, inclusiv. 

Relații suplimentare se pot obține   de la persoana de contact: Hurdu Alina Mihaela, 
telefon 0269 -210104 -int.124  e-mail: alina.hurdu@prefecturasibiu.ro 
  
BIBLIOGRAFIE 

1. Ordonanța de Urgență   nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și 

completările ulterioare - PARTEA a IV-a   Prefectul, instituția prefectului și serviciile 
publice deconcentrate Titlul I - Prefectul și subprefectul 

2. Ordonanța de urgență   nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

3. H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului   de aplicare a Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr. 195/2002. privind circulația pe drumurile publice, cu 
modificările și completările ulterioare. 
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4. Ordonanța nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autoritățile și  instituțiile publice. 

  
TEMATICĂ  

1. Reglementări privind  Instituția prefectului. 
2. Reglementări privind circulația pe drumurile publice, 
3. Reglementări privind   stabilirea unor normative de cheltuieli pentru instituțiile 

publice. 
  
*Notă: pentru toate actele normative menționate în prezenta bibliografie vor fi avute în 
vedere în mod obligatoriu, toate modificările și completările intervenite și publicate în 
Monitorul Oficial al României până la data publicării anunțului de concurs. 
  
Atribuțiile prevăzute în fișa postului aferent  funcției contractuale de execuție de șofer, 
tr.I, în cadrul Serviciului financiar, resurse umane, administrativ – Compartimentul 
Administrativ. 
  
Atribuțiile postului: 
  

1. Conduce și răspunde de buna desfășurare a activității de exploatare a 
autoturismelor din dotare, astfel încât acestea să fie permanent în stare de 
funcționare; 

2. Primește pe inventar autoturismul/autoturismele din dotarea instituției împreună 
cu toate accesoriile existente; 

3. Se ocupă de spălarea exterioară și interioară a autovehiculului, verifică nivelul de 
combustibil și alimentează, verifică încadrarea în normativele de consum; 

4. Asigură buna funcționare a autoturismului și răspunde de efectuarea lucrărilor de 
reparații obligatorii, în funcție de numărul de kilometri parcurși, cu privire la 
reviziile periodice (efectuare ITP), schimburile de ulei motor și cutie de viteze, 
schimb de filtru conform cu carnetul de întreținere al autoturismului; 

5. Localizează și analizează defecțiunea cu rapiditate după indicațiile aparatelor de 
bord, semnale acustice și optice sau comportamentul specific al autovehiculului, 
identifică efectele și cauzele care au produs defecțiunea și informează imediat 
dacă reparația nu poate fi efectuată; 

6. Verifică starea tehnică a autoturismului (control asupra funcționarii sistemelor de 
frânare, rulare, luminile, direcția, etc.) înainte de plecarea în cursă; 

7. Urmărește respectarea rutelor și traseelor indicate, adaptarea vitezei de circulație 
la restricțiile impuse de traseu, de timp și condițiile atmosferice; 

8. Completează clar, citeț, exact și complet foaia de parcurs cu datele necesare, în 
vederea justificării deplasărilor și a consumului de carburant, pe care o predă 
Serviciului Financiar Resurse Umane Administrativ în vederea calculării 
consumurilor și a evidențierii în contabilitate; 

9. Suportă personal contravaloarea sancțiunilor privind circulația pe drumurile 
publice; 

10.Răspunde de ordinea și organizarea spațiului de parcare a autoturismelor Instituției 
Prefectului din curtea interioară și cele inscripționate cu R  primite de la Serviciul 
Public de Administrare a Domeniului Public și Privat; 
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11. La terminarea programului de lucru sau la venirea din cursă parchează 
autoturismul la garaj, aprobarea parcării în alte locuri făcându-se numai prin 
ordinul Prefectului; 

12. Îndeplinește orice alte sarcini pe linie de serviciu; 
13.Respectă regulamentul de ordine interioară și procedurile de lucru.    
14.Atribuții și responsabilități privind securitatea și sănătatea în muncă conform 

articolelor 22 și 23 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006. 

➡ Să se prezinte la lucru în stare normală, fără a fi sub influența băuturilor alcoolice, a 
medicamentelor, a unei situații puternic stresante sau a unor manifestări maladive și 
suficient de odihnit; 

➡ Să cunoască și să respecte normele de protecția muncii și măsurile de aplicare a 
acestora; 

➡ Să desfășoare activitatea în așa fel, încât să nu expună la pericol de accidente sau 
îmbolnăvire profesională atât   persoana proprie, cât și pe celelalte persoane 
participante la procesul de muncă; 

➡ Să verifice, înainte de începerea lucrului, dacă instalațiile, uneltele etc., corespund 
cerințelor de securitate și să nu le folosească pe cele neconforme, anunțându-și șeful 
ierarhic despre situația creată; 

➡ Să interzică ridicarea, deplasarea, distrugerea unui dispozitiv de securitate sau să nu 
o facă el însuși, să nu împiedice aplicarea metodelor și procedurilor adoptate în 
vederea reducerii/eliminării factorilor de risc de accidentare și îmbolnăvire 
profesională; 

➡ Să mențină locul de muncă, din punct de vedere al mediului, într-o stare 
corespunzătoare cerințelor de securitate (inclusiv de igiena); 

➡ Să semnalizeze imediat conducătorului direct al locului de muncă orice defecțiune 
sau altă situație care poate constitui un risc de accidentare și/sau îmbolnăvire 
profesională; 

➡ Să anunțe imediat conducătorul său direct în cazul producerii unui accident de 
muncă și să ia măsuri pentru acordarea primului ajutor și stabilizarea situației, astfel 
încât pericolul să nu se extindă, dacă acesta nu este prezent; 

➡ Să întrerupă activitatea și să refuze să o continue dacă nu sunt respectate cerințele 
de securitate, fără să fie sancționat pentru aceasta, cu condiția ca astfel să nu dea 
naștere unui pericol iminent de accidentare sau îmbolnăvire profesională și să 
anunțe conducătorul direct; 

➡ Să folosească efectiv și corect echipamentul individual de protecție și de lucru; 
➡ Să dea relațiile solicitate de organele de control și de cercetare în domeniu 

protecției muncii. 
  
  
Anunțul cu bibliografia, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date  
necesare desfășurării concursului se afișează la sediul Instituției Prefectului -Județul 
Sibiu, Sibiu, str.Andrei Șaguna nr. 10, precum și pe site-ul oficial https:/ /
sb.prefectura.mai.gov.ro,  secțiunea „Despre noi/Carieră”. 
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