
 

Nr.4956 din 23 noiembrie 2021 

A N U N Ţ 
 

 Primăria comunei Pomârla, judeţul Botoşani, organizează în data de 20 decembrie 2021 , ora 1000, la 

sediul instituţiei, concurs, pentru ocuparea unui post vacant de şofer (microbuz şcolar), în cadrul 

compartimentului administrativ. 

 Condiţii generale, prevăzute de 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 contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 

publice, aprobat prin H.G.R. nr.  286/2011, respectiv art. 3, care prevede: 

“Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana care 

îndeplineşte următoarele condiţii:  

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;  

 

      Condiţii specifice prevăzute în fişa postului:  

- studii generale;  

- atestat profesional pentru transport persoane ; 

- posesor al unui permis de conducere valabil, care să cuprindă categoriile B, B1, D, D1,; 

-    cunoştinţe de mecanică auto; 

 

Concursul pentru ocuparea postului vacant se organizează pe 3 etape  succesive, după cum urmează: 

a) selecţia dosarelor de înscriere; 

b) proba scrisă; 

c) interviul. 

 proba scrisă în data de 20 decembrie 2021, ora 1000,  la sediul Primăriei Comunei Pomârla; 

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. 

 

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primăriei comunei Pomârla, secretariat, 

în perioada 23 noiembrie – 09 decembrie 2021 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele 

documente: 

 

ROMÂNIA 
 COMUNA POMÂRLA  
JUDEŢUL BOTOŞANI  
TEL: 0231 622802 

E-mail primariapomirla@yahoo.com 
 

 
 
 

mailto:primariapomirla@yahoo.com


a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei 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 şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; 

d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste 

vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; 

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) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare pentru şofer auto profesionist; 

g) curriculum vitae; 

h) cazierul conducătorului auto de la Serviciul circulaţie al judeţului Botoşani; 

i) atestat profesional pentru transport public de persoane. 

j)  alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului. 

Copiile după actele pentru dosarul de înscriere se prezintă însoţite de documentele originale în vederea 

verificării conformităţii copiilor cu acestea. 

Termenul de afişare al rezultatelor: în maxim o zi lucrătoare de la data finalizării fiecărei probe. 

 

Termenul de depunere al contestaţiilor: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor fiecărei 

probe; 

 

Termenul de afişare al rezultatelor contestaţiilor: maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de 

depune a contestaţiilor. 

 

Bibliografia şi tematica sunt afişate la sediul Primăriei Comunei Pomârla. 

Informaţii suplimentare la telefon – 0231 ⁄ 622802 sau 0753123924, persoana de contact, Asoltanei 

Alina - consilier. 
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BIBLIOGRAFIE 
     pentru concursul de ocupare a postului de şofer 

 

 
1. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

2. H.G. 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; 

 

3. O.G. nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de 

conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de 

înregistrare a activităţii acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

4. O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ – partea a-VI-a, Titlul III. 

 
 

TEMATICA 
pentru concursul de ocupare a postului de şofer 

 

 
- cunoştinţe de legislaţie rutieră; 

- conduita preventivă în circulaţia rutieră; 

- cunoştinţe de mecanică şi electrică auto; 

-  măsuri de prim ajutor în caz de accidente; 

-  timpii de conducere si odihnă; 

-  utilizarea aparatului tahograf; 
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CALENDARUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI 

DE ŞOFER 
 
 

 

Nr. 

Crt. 

Activităţi Data 

1. Publicarea anunţului 23.11.2021 

2 Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la 

Primăria comunei Pomârla 

23.11.2021 – 09.12.2021 

3 Selecţia dosarelor de către membrii Comisiei de 

organizare si desfăşurare a concursului 

10.12.2021 

4 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 10.12.2021 

5 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele 

selecţiei dosarelor  

13.12.2021 

6 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 13.12.2021 

7 Susţinerea probei scrise la Primăria comunei 

Pomârla 

20.12.2021, ora 10 

8 Afişarea rezultatelor la proba scrisă 20.12.2021, ora 13 

9 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele 

obţinute la proba scrisă  

20.12.2021  

10 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 21.12.2021 

11 Susţinerea interviului la Primăria comunei 

Pomârla 

22.12.2021, ora 10 

12 Comunicarea rezultatelor după susţinerea 

interviului 

22.12.2021, ora 13 

13 Depunerea contestaţiilor privind rezultatul 

interviului  

22.12.2021, ora 14 

14 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 22.12.2021, ora 15 

15 Afişarea rezultatului final al concursului 22.12.2021, ora 16 

16 Numirea pe funcţie 23.12.2021 
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