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ANUNȚ 

  

 
     Consiliul Județean Ialomița, cu sediul în Slobozia, Piața Revoluției nr. 1, Județul Ialomița, 

organizează concurs  în data de  28.03.2016 pentru ocuparea unui post contractual de execuție de 

șofer I, Direcția Achiziții și Patrimoniu, Personal Deservire, Protocol, Administrativ, Protecţia 

Muncii. 

         Concursul constă în parcurgerea următoarelor probe: 

a) Proba scrisă 

Data 28.03.2016 ora 10,00 

b) Proba practică 

Data 30.03.2016 ora 10,00 

         Condiții de participare: 

         Generale: candidatul trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 3 din 

Regulamentului-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 contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice, aprobat prin H.G nr. 286/2011, modificat prin H.G nr. 1.027/2014; 

    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. 

      Specifice: 

a) Studii medii; 

b) Carnet de conducere categoria B; 

c) Cazier auto. 

Documentele dosarului de concurs: 

 Cerere de înscriere la concurs-formular tipizat se completează la data depunerii 

dosarului; 

 CV-model european; 

 Copie act de identitate; 

 Copie  permis de conducere; 

 Diplomă de studii medii; 

 Cazier judiciar; 

 Cazier auto; 
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 Adeverință medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare eliberată de 

către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate și 

examen psihologic de specialitate (adeverința care atestă starea de sănătate conține 

în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia,  în formatul 

standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice); 

 Declarația pe propria răspundere din care să rezulte că nu se află în curs de 

cercetare/judecată, pentru fapte de natură penală. 

         Copiile documentelor din dosarul de concurs  prevăzute mai sus se prezintă în copii 

legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu 

originalul de către secretarul comisiei de concurs.    

         Dosarul de înscriere se depune la sediul Consiliului Județean Ialomița, din  Slobozia, Piața 

Revoluției nr. 1, Județul Ialomița, Direcția Buget Finanțe, Compartimentul Resurse Umane în 

termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în monitorul Oficial partea a III-a, 

respectiv până la data de 18.03.2016 ora 14,00. 

        Bibliografia de concurs este publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița 

http://www.cicnet.ro. 

          Concursul se desfășoară la sediul Consiliului Județean Ialomița, Piața Revoluției, nr. 1, 

loc. Slobozia, Județul Ialomița. 

          Relații suplimentare se obțin la nr. de telefon 0243 230200 interior 234. 
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Privind concursul pentru ocuparea postului contractual de execuție de șofer I, Direcția Achiziții 

și Patrimoniu, Personal Deservire, Protocol, Administrativ, Protecţia Muncii 

 

 

1) OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

2) Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice; 

3) Legea nr. 319/2006 a Securității și Sănătății în muncă, cu modificările și completările 

ulterioare; 

4) Legea 215/2001 administraţiei publice locale (CAP. VI),  cu modificările și completările 

ulterioare; 
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