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ROMANIA 
JUDETUL SIBIU 

PRIMARIA COMUNEI ALMA 
557021 Alma, str. Mihai Eminescu nr. 226 Tel. 0269/257545, 

Fax.0269/257535, 
e-mail: primari a_ alma@yahoo.com 

ANUNŢ 

Primăria Comunei Alma organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe 
perioada nedeterminata. 

Data concursului pentru funcţia contractuală de „şofer microbuz şcolar", pe perioadă nedeterminată 
cu norma întreaga 8 ore/zi, în cadrul serviciului de administrare al comunei Alma, judeţul Sibiu. 

proba scrisă - 09.12.2022 ora 10.00 
proba practică- 09.12.2022 ora 11.30 
proba interviu- 09.12.2022 ora 12.30. 

Dosarele se depun în perioada 15.11.2022 - 08.12.2022, între orele 10:00-14:00 la secretariatul 
comunei Alma. 

Locul de desfăşurare al concursului - sediul Primăriei Alma jud. Sibiu, str. M.Eminescu, nr. 227, 
judetul Sibiu. 

Functia contractual pentru care se organizează concursul şi condiţiile de participare sunt următoarele: 

-un post şofer microbuz şcolar- în cadrul serviciului de administrare al comunei Alma,judeţul Sibiu.

Conditii: 
Generale: 

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 capacitate deplină de exerciţiu;
d) 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; 
e) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit

cerinţelor postului scos la concurs; 
f) nu a fost condamnat 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. 

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care ia fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa 
funcţia,de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care sa folosit pentru săvârsirea 
infracţiunii sau faţă de acestea nu sa luat măsura de sigurantă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a 
exercitării unei profesii 

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art.1 alin.2 din Legea nr 118/2019 privind registrul naţional 
automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau 



asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea 
sistemului naţional de date genetice judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevazute la art.35, 
alin.1 lit h 

Specifice: 
Studii de specialitate: - certificate de pregătire profesională a conducătorului auto DE 

- permis de conducere categorie DE 
- vechime necesară 5 ani

Dosarul de concurs trebuie să cuprindă: 

-cererea de înscriere la concurs adresată primarului Comunei Alma;
-actul de identitate ( copie şi original);
-diplomele de studii ( copie şi original);
-curriculum vitae
-cazierul judiciar, sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale
-adeverinţă care să ateste starea de sănătate;

Copiile actelor din dosarul de concurs se vor prezenta însoţite de documentele originale, în vederea 
certificării lor pentru conformitate, sau în copii legalizate. 

Concursul se organizează conform prevederilor H.G. nr. 1336 I 2022, pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice 

Bibliografie: 
Legea 53/2003 - obligatiile, drepturile si rasp disciplinara; 

- Codul intern de conduita etica si profesionala aprobat prin Dispozitia Primarului nr.41/2021

Informaţii suplimentare la sediul Primărie Comunei Alma - secretariat

P R I M A R ,  

Coreean Alexandru Bazil 
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