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privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant
de execuţie de ŞOFER II din cadrul microstructurii GRUPA 1 LOGISTICĂ/ PLUTON
LOGISTIC/ COMPANIE SPRIJIN LOGISTIC
Postul pentru care se organizează concurs este ŞOFER II din cadrul microstructurii
GRUP A 1 LOGISTICĂ / PLUTON LOGISTIC / COMPANIE SPRIJIN LOGISTIC a U.M.
01512 Sibiu.
Principalele cerinţe ale postului: conduce autovehiculele repartizate respectând legislaţia
în vigoare; întocmeşte documentele justificative privind executarea transporturilor în conformitare
cu actele normative în vigoare; păstrează, întreţine şi exploatează bunurile materiale şi tehnica din
dotare pentru menţinerea în stare de operativitate.
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
• cerere de înscriere la concurs adresată comandantului unităţii militare O 1512 Sibiu - se va
completa la sediul unităţii la momentul depunerii dosarului;
• curriculum vitae - model european;
• certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că persoana care doreşte să
candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează,
valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data
desfăşurării primei probe a concursului;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea*, potrivit legii, după caz;
• copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale
postului*;
• copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste
vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
• 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**;
• acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii
autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei
postului, în condiţiile în care este declarată „admisă" la concurs - se va completa la sediul unităfii
la momentul depunerii dosarului.
• Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările se prezintă şi în original în vederea
verificării conformităţii cu acestea.
•• Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
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Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 07.10.2022, ora 15.00.
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 01512 Sibiu, strada Revoluţiei nr. 3-5,
localitatea Sibiu, persoană de contact secretar: Plt.adj.pr. ANGHEL IOAN, telefon 0269/432990 int.
1140.
Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:
1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliul în România;
1. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
2. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
3. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
4. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată
pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
5. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
6. persoana care doreşte să candideze trenuie să nu fi 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 pentru ocuparea postului sunt:
1. nivel minim al studiilor: studii medii sau generale absolvite;
2. deţinerea permisului de conducere categoriile BE,CE şi D;
3. minim 3 ani vechime în muncă şi în meseria de şofer;
4. nivelul de acces al funcţiei la informaţii clasificate este secret de serviciu; în acest sens
este necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind efectuarea verificărilor în
vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în
situaţia în care va fi declarată „admisă";
5. spirit de iniţiativă, responsabilitate, seriozitate, rezistenţă la lucru în condiţii de stress, apt
pentru transport (admis în urma testării psihotehnice).
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 12.10.2022 ora 15.00, la
sediul U.M. O1512 Sibiu, strada Revoluţiei nr. 3-5, localitatea Sibiu şi pe pagina de internet.
Eventuale contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul
U.M. 01512 Sibiu, strada Revoluţiei nr. 3-5, localitatea Sibiu, în data de 13.10.2022, până la ora
14.00; persoană de contact secretar: Plt.adj.pr. ANGHEL IOAN, telefon 0269/432990 int. 1140.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se
afişează în data 14.10.2022, la sediul U.M. 01512 Sibiu, strada Revoluţiei nr. 3-5, localitatea Sibiu
şi pe pagina de internet.
Testarea psihotehnică se desfăşoară la sediul U.M.01606 strada Bulevardul General Vasile
Milea nr. 3-5, localitatea Sibiu, în data de 18.10.2022, ora 09.00.
Comunicarea rezultatului la testarea psihotehnică se afişează în data de 18.10.2022 ora
15.00, la sediul UM 01512 strada Revoluţiei nr. 3-5, localitatea Sibiu şi pe pagina de internet a
instituţiei.
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Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
1. Proba practică: se desfăşoară la sediul U.M. 01512 Sibiu, strada Revoluţiei nr. 3-5,
localitatea Sibiu, în data de 20.10.2022, ora 09.00;
Rezultatul la proba practică se afişează în data de 21.10.2022, ora 15.00, la sediul U.M.
01512 Sibiu, strada Revoluţiei nr. 3-5, localitatea Sibiu şi pe pagina de internet;
Eventuale contestaţii privind rezultatul probei practice se depun la sediul U .M. O1512
Sibiu, strada Revoluţiei nr. 3-5, localitatea Sibiu, în data de 24.10.2022, până la ora 14.00 persoană
de contact secretar: Plt.adj.pr. ANGHEL IOAN, telefon 0269/432990 int. 1140;
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba practică se afişează în data de
25.10.2022, ora 15.00, la sediul U.M. 01512 Sibiu, strada Revoluţiei nr. 3-5, localitatea Sibiu şi pe
pagina de internet.
2. Interviul se desfăşoară la sediul U.M. O1512 Sibiu, strada Revoluţiei nr. 3-5, localitatea
Sibiu, în data de 26.10.2022, ora 09.00;
Rezultatul la interviu se afişează în data de 27.10.2022, ora 15.00, la sediul U.M. 01512
Sibiu, strada Revoluţiei nr. 3-5, localitatea Sibiu şi pe pagina de internet;
Eventuale contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. O 1512 Sibiu,
strada Revoluţiei nr. 3-5, localitatea Sibiu, în data de 28.10.2022, până la ora 14.00; persoană de
contact secretar: Plt.adj.pr. ANGHEL IOAN, telefon 0269/432990 int. 1140;
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează în data de
31.10.2022, ora 15.00, la sediul U.M. 01512 Sibiu, strada Revoluţiei nr. 3-5, localitatea Sibiu şi pe
pagina de internet.
Rezultatele finale ale concursului se afişează în data de 01.11.2022, ora 15.00, la sediul
U.M. 01512 Sibiu, strada Revoluţiei nr. 3-5, localitatea Sibiu şi pe pagina de internet.
Tematica de concurs:
1. Condiţiile privind circulaţia vehiculelor şi controlul acestora;
2. Starea tehnică a vehiculelor şi controlul acestora;
3. Înmatricularea, înregistrarea şi radierea vehiculelor;
4. Permisul de conducere, categorii de vehicule;
5. Semnalizarea rutieră;
6. Obligaţiile participanţilor la trafic;
7. Poziţia în timpul mersului şi circulaţia pe benzi;
8. Mijloacele de avertizare folosite de conducătorii de vehicule;
9. Manevra de depăşire;
1O. Viteza şi distanţa dintre vehicule;
11. Intersecţii şi obligaţia de a ceda trecerea;
12. Trecerea la nivel cu calea ferată;
13. Autovehicule cu regim de circulaţie prioritară;
14. Oprirea, staţionarea şi parcarea;
15. Circulaţia vehiculelor destinate transportului de mărfuri sau transportului public de
persoane;
16. Reguli pentru alţi participanţi la trafic;
17. Circulaţia pe autostrăzi;
18. Obligaţii în caz de accident;
19. Circulaţia autovehiculelor în traficul internaţional;
20. Infracţiuni şi pedepse;
21. Răspunderea contravenţională şi măsurile tehnico - administrative;
22. Indicatoare rutiere;
23. Marcaje rutiere;
24. Semnalele poliţistului.
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Bibliografia de concurs:
1. Ordonanţa de Urgenţă numărul 195 din 12.12.2002, actualizată, privind circulaţia pe
drumurile publice;
2. Hotărârea Guvernului numărul 1391 din 04.10.2006, actualizată, pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă numărul 195 din 12.12.2002,
actualizată, privind circulaţia pe drumurile publice;
3. Metode şi lucrări practice pentru repararea automobilelor, Al Groza, Editura tehnică,
Bucureşti 1985;
4. Legea 307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi
completările ulterioare (Monitorul Oficial al României nr. 633din21.07.2006);
5. Legea 319/14.07.2006 securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările
ulterioare (Monitorul Oficial al României nr.646din27.06.2006);
6. M.53/08.06.2015 pentru aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor în Ministerul
Apărarii Naţionale (Monitorul Oficial al României nr.427din16.06.2015);
7. Hotărârea nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de sănătate şi securitate pentru utilizarea
de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;
8. Legea 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
Titlul II, III, XI.;
9. Legea nr. 477/8.11.2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din
autorităţile şi instituţiile publice.
NOTE:
1. Toate activităţile se desfăşoară la sediul UM 01512 din mun. Sibiu, strada Revoluţiei nr.
3-5, judeţul Sibiu, telefon contact 0269/432990, int. 1140.
2. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare
probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
3. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi
completările ulterioare, după caz.
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••• Reprezintă data afişării, respectiv data de la care decurg cele I O zile lucrătoare pentru concursul de ocupare a unui post vacant.
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