
                                          Anunţ la U.M. 02542 Focşani 

privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de  

execuţie de Șofer I, din cadrul Formației transport 
 

Postul pentru care se organizează concurs este de Șofer I, din cadrul Formației transport. 

Principalele cerinţe ale postului sunt: executarea la timp, în volum complet și de calitate, a 

lucrărilor prevăzute la întreținerile tehnice ale autovehiculelor din dotarea unității, respectarea regulilor 

privind circulația pe drumurile publice și a prevederilor actelor normative referitoare la circulația 

autovehiculelor militare, precum și a normelor speciale pe timpul transportului încărcăturilor inflamabile, 

explozive și a altor încărcături periculoase, respectarea întocmai a legislației rutiere privind  transportul de 

persoane în autovehicul, verificarea existenței și fixarea băncilor, asigurarea obloanelor, conducerea cu 

maximă atenție și aplicarea normelor conduitei preventive pentru efectuarea transportului în deplină 

siguranță, însușirea documentației tehnice privind cunoașterea, exploatarea, întreținerea și repararea tehnicii 

pe care o deservește şi respectarea normelor interne specifice M-17/04.02.2012 „Ordinul ministrului apărării 

naţionale  pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară aplicabil personalului civil din Ministerul 

Apărării Naţionale”. 

Documente obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:  

- cerere se înscriere la concurs adresată şefului unităţii; 

- curriculum vitae – model european; 

- certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria 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 şi în 

original; 

- copia certificatului de căsătorie, după caz şi în original pentru verificarea conformităţii acestuia; 

- copii ale documentelor de studii şi în original pentru verificarea conformităţii acestora; 

- copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz şi în original 

pentru verificarea conformităţii acestora; 

- carnetul de muncă în original şi copia carnetului de muncă 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, care să conţină în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în format standard 

stabilit de Ministerul Sănătăţii; 

- 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; 

- dosar de PVC cu şină. 

 Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 27.07.2021 ora 14:00. 

 Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02542, B-dul Bucureşti nr. 1-3, localitatea Focşani, 

persoană de contact secretar P.c.c. ANUȚOIU Luciana, telefon 0237.213.155, int. 138 sau 135. 

 Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt: 

1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţenilor 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; 

4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu; 



 

 

5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale 

eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

6. îndeplinirea condițiilor de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit 

cerințelor postului scos la concurs;                               

7. 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 în domeniul auto sau a liceului cu diplomă de 

bacalaureat și certificat de calificare mecanic auto; 

    2. Minim 3 ani și șase luni vechime în meseria de șofer; 

    3. Vârsta minimă reglementată de prevederile legale: 18 ani; 

    4. Să dețină permis de conducere categoriile B, BE, C, CE și D, valabil. 

  5. Disponibilitate permanentă pentru desfăşurarea atribuţiilor funcţionale pe întreg teritoriul 

naţional, după caz;  

6. Păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar; 

  7. Loialitate faţă de instituţia militară, conduită morală şi profesională; 

8. Încadrare în condiţii de muncă – normale; 

          9. Apt medical. 

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 30.07.2021, la sediul U.M. 02542, 

B-dul Bucureşti nr. 1-3, localitatea Focşani şi pe pagina de internet ddi.mapn.ro, în data de 30.07.2021. 

Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 

02542, B-dul Bucureşti nr. 1-3, localitatea Focşani, în data de 02.08.2021, până la ora 14:00; persoana de 

contact secretar P.c.c. ANUȚOIU Luciana, telefon 0237213155, int. 138 sau 135. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la 

sediul U.M. 02542, B-dul Bucureşti nr. 1-3, localitatea Focşani şi pe pagina de internet ddi.mapn.ro, în data 

de 03.08.2021. 

  

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora: 

 

1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02542, B-dul Bucureşti nr. 1-3, localitatea Focşani, 

în data de 04.08.2021, ora 09:00; 

 Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 05.08.2021, la sediul U.M. 02542, B-dul Bucureşti 

nr. 1-3, localitatea Focşani şi pe pagina de internet ddi.mapn.ro; 

 Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun sediul U.M. 02542, B-dul 

Bucureşti nr. 1-3, localitatea Focşani, în data de 06.08.2021, până la ora 14:00; persoana de contact secretar 

P.c.c. ANUȚOIU Luciana, telefon 0237213155, int. 138 sau 135. 

 Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02542, B-

dul Bucureşti nr. 1-3, localitatea Focşani şi pe pagina de internet ddi.mapn.ro, în data de 09.08.2021. 

 

2. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02542, B-dul Bucureşti nr. 1-3, localitatea Focşani, în 

data de 10.08.2021, ora 09:00; 

Rezultatul la interviu se afişează în data de 11.08.2021, la sediul U.M. 02542, B-dul Bucureşti nr. 

1-3, localitatea Focşani şi pe pagina de internet ddi.mapn.ro; 



 

 

Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun sediul U.M. 02542, B-dul Bucureşti 

nr. 1-3, localitatea Focşani, în data de 12.08.2021, până la ora 14:00; persoana de contact secretar P.c.c. 

ANUȚOIU Luciana, telefon 0237213155, int. 138 sau 135. 

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 02542, B-dul 

Bucureşti nr. 1-3, localitatea Focşani şi pe pagina de internet ddi.mapn.ro, în data de 13.08.2021. 

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 02542, B-dul Bucureşti nr. 1-3, 

localitatea Focşani şi pe pagina de internet ddi.mapn.ro, în data de 16.08.2021. 

 

Tematica de concurs:  

1. Timpul de muncă și de odihnă; 

2. Drepturile și obligațiile salariatului; 

3. Răspunderea disciplinară; 

4. Obligațiile generale privind apărarea împotriva incendiilor și securitate și sănătate în muncă; 

5. Controlul circulației vehiculelor aparținând instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și 

siguranță națională; 

6. Condițiile privind circulația vehiculelor și controlul acestora; 

7. Obligațiile participanților la trafic; 

8. Obligații în caz de accident; 

9. Măsurile de prevenire a încălcării normelor de circulație rutieră; 

10. Infracțiuni și pedepse; 

11. Răspunderea contravențională. 

 

 

Bibliografia de concurs: 

1. Legea 53/2003-Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;   

2. O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

3. HG 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgență a 

Guvernului nr. 195 / 2002, privind circulația pe drumurile publice; 

4. M.17/2012 - Regulamentul de ordine interioară aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării 

Naţionale;  

5. M 87/2021 Norme de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naţionale; 

6. Ordinul S.M.G. 66 / 03.10.2013, ordin pentru întărirea disciplinei în traficul rutier. 

 

NOTE:  

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. 

 

 


