Anunț al U.M.02547 BUCUREȘTI din Ministerul Apărării Naționale,
Organizează concurs de ocupare a postului vacant de execuție de șofer I la Formație
transport
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 domiciliului în România;
2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale – minimum 18 ani;
4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de
familie sau de unităţile sanitare abilitate;
6. persoana care doreşte să candideze trebuie 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 postului, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:
1.Absolvirea cu diplomă a unei școli profesionale sau a liceului cu diplomă de bacalaureat
2.Vechime în muncă : 3 ani și 6 luni
3.Vechime în meseria de șofer 3 ani și 6 luni
4.Să dețină permis de conducere categoriile B, C, E.
5.Disponibilitate permanentă pentru desfășurarea atribuțiilor funcționale pe întreg teritoriu național, după caz.
6.Loialitate față de instituția militară, conduită morală și profesională.
ETAPIZAREA CONCURSURILOR
Nr.
Crt.
1.

ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII

DATA/ ORA

CONTACT

Depunerea dosarelor de concurs

Telefon:
021.667.20.98

2.
3.
4.

Selecţia dosarelor de concurs
Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs
Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la
rezultatul selecţiei dosarelor de concurs
Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la
rezultatul selecţiei dosarelor de concurs şi afişarea
rezultatelor
Desfăşurarea primei probe din concurs, proba
srisă
Corectarea şi afişarea rezultatelor probei scrisă
Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la
rezultatul probei scrise
Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la
rezultatul probei scrise şi afişarea rezultatelor
Susţinerea probei interviului sau a probei
practice
Notarea interviului și a probei practice şi afişarea
rezultatelor interviului
Depunerea eventualelor contestaţii ale rezultatului
interviului
Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul
interviului şi afişarea rezultatului soluţionării
acestuia
Comunicarea rezultatelor finale ale concursului

03-14.01.2022
Intervalul orar 0800-1500
17.01.2022
18.01.2022 ora 1500
19.01.2022
Intervalul orar 0800-1500
20.01.2022 ora 1500

21.01.2022 ora 1000

Telefon:
021.667.20.98

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

24.01.2022 ora 1500
25.01.2022
Intervalul orar 0800-1500
26.01.2022 ora 1500
27.01.2022 ora 1000

Telefon:
021.667.20.98

Telefon:
021.667.20.98

Telefon:
021.667.20.98

28.01.2022 ora 1500
31.01.2022
Intervalul orar 0800-1500
01.02.2022 ora 1500

02.02.2022 ora 1500

Telefon:
021.667.20.98

TEMATICĂ
Timpul de muncă şi de odihnă;
Drepturi, obligaţii şi recompense pentru personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale;
Răspunderea disciplinară;
Reguli privind circulaţia pe drumurile publice.
Obligaţiile generale privind apărarea împotriva incendiilor şi securitate şi sănătate în muncă; Controlul circulaţiei
vehiculelor aparţinând instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
Condiţiile privind circulaţia vehiculelor şi controlul acestora;
Obligaţiile participanţilor la trafic;
Obligaţii în caz de accident; Infracţiuni şi pedepse;
Răspunderea contravenţională.

BIBLIOGRAFIE
-Legea 53/2003, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- M.17/2012 - Regulamentul de ordine interioară aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale;
-M.87/2021- Norme de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naţionale.
-O.U.G.195/2002 (Codul rutier privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările şi completările ulterioare),
-Ordinul S.M.G.66/03.10.2013, Ordin pentru întărirea disciplinei militare în traficul rutier;
-H.G.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002
Notă: 1.Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Rezultatul final
al concursului nu se contestă.
2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

