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A N U N Ț 

 Cu respectarea prevederilor Hot ărârii Guvernului nr.286/2011, 
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabi lirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar  vacant 
corespunz ător func Ńiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar pl ătit din fonduri publice, cu 
modific ările și complet ările ulteriaore, Prim ăria Comunei Șincai 
organizeaz ă concurs pentru ocuparea urm ătoarelor posturi, personal 
contractual, vacante, posturi care fac parte din ap aratul de 
specialitate al Primarului Comunei Șincai: 
 
-1 post- Şofer grad profesional I, norm ă întreag ă, perioad ă 
nedeterminat ă; 
-1 post-Muncitor necalificat, norm ă întreag ă, perioad ă nedeterminat ă. 
   

I.  Condi țiile ocup ării posturilor sunt: 
 

1.  Condi ții generale: 

Pentru postul de Şofer 
Pentru postul de Muncitor 

necalificat 
a) candidatul are cet ățenia român ă, 
cet ăŃenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor 
apar Ńinând SpaŃiului Economic 
European şi domiciliul în România; 
b) candidatul cunoa ște limba român ă, 
scris şi vorbit; 
c) candidatul are vârsta minim ă 
reglementat ă de prevederile legale; 
d) candidatul are capacitate deplin ă 
de exerci țiu; 
e) candidatul are o stare de sănătate 
corespunz ătoare postului pentru care 
candideaz ă; 
f) candidatul nu a fost condamnat ă 
definitiv pentru s ăvâr şirea unei 
infrac Ńiuni contra umanit ăŃii, 
contra statului ori contra 
autorit ăŃii, de serviciu sau în 
leg ătur ă cu serviciul, care împiedic ă 
în f ăptuirea justi Ńiei, de fals ori a 
unor fapte de corup Ńie sau a unei 
infrac Ńiuni s ăvâr şite cu inten Ńie, 

a) candidatul are cet ățenia român ă, 
cet ăŃenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor 
apar Ńinând Spa Ńiului Economic 
European şi domiciliul în România; 
b) candidatul cunoa ște limba român ă, 
scris şi vorbit; 
c) candidatul are vârsta minim ă 
reglementat ă de prevederile legale; 
d) cand idatul are capacitate deplin ă 
de exerci țiu; 
e) candidatul are o stare de s ănătate 
corespunz ătoare postului pentru care 
candideaz ă; 
f) candidatul nu a fost condamnat ă 
definitiv pentru s ăvâr şirea unei 
infrac Ńiuni contra umanit ăŃii, 
contra statului ori contra  
autorit ăŃii, de serviciu sau în 
leg ătur ă cu serviciul, care împiedic ă 
înf ăptuirea justi Ńiei, de fals ori a 
unor fapte de corup Ńie sau a unei 
infrac Ńiuni s ăvâr şite cu inten Ńie, 
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care ar face- o incompatibil ă cu 
exercitarea func Ńiei, cu excep Ńia 
situa Ńiei în care a intervenit 
reabilitarea. 

care ar face- o incompatibil ă cu 
exercitarea func Ńiei, cu excep Ńia 
situa Ńiei în care a intervenit 
reabilitarea.  

2.  Condi ții specifice: 

Pentru postul de Şofer 
Pentru postul de Muncitor 

necalificat 
a) candidatul are minim 8 clase 
(studii gimnaziale); 
b) posesor al unui permis de 
conducere valabil, categoria B, cu 
o vechime de minim 2 ani; 
c) calificare profesional ă de 
mașinist la ma șini pentru 
terasamente; 
d) minim 15 ani vechime în munc ă.  

a) candidatul are minim 4 clase 
(studii elementare); 
b) minim 1 an vechime în munc ă. 

 
II.  Documentele solicitate candida Ńilor pentru întocmirea 

dosarului de concurs sunt: 
 

a) cerere de înscriere la concurs; 
b) copia actului de identitate sau orice alt docume nt care atest ă 

identitatea, potrivit legii, dup ă caz; 
c) copiile documentelor care s ă ateste nivelul studiilor şi ale 

altor acte care atest ă efectuarea unor specializ ări, precum şi copiile 
documentelor care atest ă îndeplinirea condi Ńiilor specifice ale 
postului solicitate (pt.postul de şofer se va prezenta Certificat de 
calificare profesional ă-Mașinist la ma șini pentru terasamente, 
eliberat de intitu Ńii acreditate); 

d) carnetul de munc ă sau, dup ă caz, adeverin Ńele care atest ă vechimea 
în munc ă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

e) cazierul judiciar sau o declara Ńie pe propria r ăspundere c ă nu 
are antecedente penale care s ă-l fac ă incompatibil cu func Ńia pentru 
care candideaz ă; 

f) adeverin Ńă medical ă care s ă ateste starea de s ănătate 
corespunz ătoare eliberat ă cu cel mult 6 luni anterior derul ării 
concursului de c ătre medicul de familie al candidatului; 

g) curriculum vitae; 
h) pentru postul de muncitor necalificat candida Ńii vor depune şi 

cel pu Ńin 3 recomand ări. 
În cazul documentului prev ăzut la lit. e), candidatul declarat admis 

la selec ția dosarelor, care a depus la înscriere o declara Ńie pe 
propria r ăspundere c ă nu are antecedente penale, are obliga Ńia de a 
completa dosarul de concurs cu originalul cazierulu i judiciar, cel mai 
târziu pân ă la data desf ăşur ării primei probe a concursului. 

Actele prev ăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în 
vederea verific ării conformit ății copiilor cu acestea. 
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III.  Locul de depunere a dosarului de concurs şi datele de contact  
 

a)  Dosarul de concurs se depune la sediul Prim ăriei Comunei Șincai 
din localitatea Șincai, nr.156, jude țul Mure ș; 

b)  Date de contact: Prim ăria Comunei Șincai, adres ă: localitatea 
Șincai, nr.156, jude țul Mure ș, telefon-fax:0265427201, email: 
sincai@cjmures.ro . 
 

IV.  Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desf ăşur ării  
acestora 

 
a)  Concursul const ă în: 

Pentru postul de Şofer 
Pentru postul de Muncitor 

necalificat 
- selec Ńia dosarelor de înscriere; 
- prob ă scris ă; 
- interviul. 

- selec Ńia dosarelor de înscriere; 
- prob ă practic ă; 
- interviul. 

 
b)  Probele scrise și practice precum și interviul se vor desf ășura 

la sediul Prim ăriei Comunei Șincai astfel: 

Pentru postul de Şofer 
Pentru postul de Muncitor 

necalificat 
- proba scris ă în data de 
31.03.2017 ora 9 00; 
- interviul în data de 05.04.2017 
ora 09 00. 

- proba practic ă în data de 
31.03.2017 ora 12 00; 
- interviul în data de 05.04.2017 
ora 09 00. 

 
V.  Bibliografie: 

 

Pentru postul de Şofer 
Pentru postul de Muncitor 

necalificat 
a) Ordonan ța de urgen ță a 
Guvernului nr.195/2002 privind 
circula ția pe drumurile publice, 
republicat ă, cu modific ările și 
complet ările ulterioare; 
b) Hot ărârea Guvernului 
nr.1391/2006 pentru aprobarea 
Regulamentului de aplicare a 
Ordonan ței de urgen ță a Guvernului 
nr. 195/2002 privind circula ția pe 
drumurile publice cu modific ările 
și complet ările ulterioare;  
c) Legea administra ției publice 
locale nr.215/2001 , republicat ă, 
cu modific ările și complet ările 
ulterioare. 
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VI.  Calendarul de desf ășurare a concursului 
 

Pentru postul de Şofer 
Pentru postul de Muncitor 

necalificat 
Calendarul de desf ășurare a concursului: 31.03.2017-05.04.2017 

Data-limit ă şi ora pân ă la care se pot depune dosarele de concurs: 
24.03.2017 ora 09 00. 

Datele de desf ăşurare a probelor 
de concurs: prob ă scris ă în data 
de 31.03.2017 ora 09 00, interviul 
în data de 05.04.2017 ora 9 00 

Datele de desf ăşurare a probelor 
de concurs: prob ă practic ă în data 
de 31.03.2017 ora 12 00, interviul 
în data de 05.04.2017 ora 9 00 

Termenele în care se afi şeaz ă rezultatele pentru fiecare prob ă: 

Pentru postul de Şofer 
Pentru postul de Muncitor 

necalificat 
- rezultatul selec ției dosarelor de înscriere:  27.03.2017 ora 11 00. 
- rezultatul probei scrise și probei practice: 03.04.2017 ora 09 00. 
- rezultatul probei interviu: 05.04.2017 ora 15 00. 

Termenele în care se pot depune şi în care se afi şeaz ă rezultatele 
contesta Ńiilor: 

Pentru postul de Şofer 
Pentru postul de Muncitor 

necalificat 
- contesta țiile cu privire la rezultatul selec ției dosarelor de 
înscriere se pot depune pân ă la data de 28.03.2017 ora 09 00, rezultatul 
contesta țiilor urmând s ă fie afi șat pân ă l a data de 29.03.2017 ora 
1000. 
- contesta țiile cu privire la rezultatul probei scrise și probei 
practice se pot depune pân ă la data de 04.04.2017 ora 08 00, rezultatul 
contesta țiilor urmând s ă fie afi șat pân ă la data de 04.04.2017 ora 
1500. 
- contesta țiile cu privire la rezultatul probei interviu se pot dep une 
până la data de 06.04.2017 ora 10 00, rezultatul contesta țiilor urmând 
să fie afi șat pân ă la data de 07.04.2017 ora 09 00. 
Termenul în care se afi şeaz ă rezultatele finale 07.04.2017 ora 15 00. 

 
 
 
  
             Primar,      Secretar, 
         Grigore HUZA              Ludovica Emilia SUCIU 

 
 
 
 
 

 


