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Nr. 17.499/04.11.2015

ANUNT

Casa de Asigurări de Sănătate Alba, cu sediul în Alba Iulia, Str. Vasile
Goldiş, nr. 5, organizeaza in data de 02.12.2015, concurs de recrutare pentru
ocuparea pe perioada nedeterminata, personal contractual, a unui post de
sofer I – 1 post.
Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr.
1027 din 11 noiembrie 2014, aprobat prin H.G. nr. 286/2011.
1. Conditii generale de participare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si
domiciliul in Romania ;
b) cunoaste limba romana scris si vorbit ;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale ;
d) are capacitatea deplina de exercitiu ;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care
candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul
de familie sau de unitatile sanitare abilitate ;
f) îndeplineste condiţiile de studii si dupa caz de vechime sau alte conditii
specifice potrivit postului scos la concurs ;
g) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra
umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura
cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de
coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, carear face-o
incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a
intervenit reabilitarea.
- să nu se afle într-una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute de
lege.

2. Conditii specifice
a) posesor permis auto categoria B ;
b) absolvent de liceu tehnologic profil transporturi auto sau scoala
profesionala de soferi ;
c) minimum 5 ani vechime in munca de sofer profesionist, categoria B ;
d) cunostinte de mecanica auto .
3. Dosarul de inscriere la concurs
Dosarele de inscriere la concurs se vor depune in termen de 10 zile
lucratoare de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al
Romaniei, partea III-a, la sediul CAS Alba .
Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina, in mod
obligatoriu, urmatoarele documente :
a) cerere de inscriere la concurs adresata Presedintelui – Director
General al CAS Alba ;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta
identitatea, potrivit legii, dupa caz ;
c) copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care
atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor
care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile
documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale
postului ;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in
munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie ;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are
antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care
candideaza ;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare
eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre
medicul de familie al candidatului sau de catre unitatiile abilitate ;
g) curriculum vitae ;
h) actele vor fi prezentate si in original in vederea verificarii
conformitatii copiilor cu acestea .
4. Desfasurarea concursului
Concursul pentru ocuparea unui post vacant consta in 3 etape succesive,
dupa cum urmeaza :
- selectia dosarelor de inscriere
- proba scrisa si proba practica
- proba interviu

5. Bibliografie
a) Legea nr. 477/2004 privind codul de conduita al personalului
contractual din autoritatile si institutile publice ;
b) Ordinul nr. 355/1995 pentru aprobarea normelor specifice de securitate
a muncii pentru transporturi rutiere ;
c) Normele specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere,
aprobate prin ordinul 355/1995 ;
d) Ordonanta de urgenta nr. 195/2002, republicata, privind circulatia pe
drumurile publice ;
e) Hotararea nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare
a Ordonantei de Urgenta nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile
publice, cu modificarile si completarile ulterioare ;
6. Calendarul de desfasurare al concursului
- Dosarele de inscriere la concurs se depun in termen de maximum 10
zile lucratoare de la data publicarii anuntului in M.O., partea III-a, respectiv
pana la data de 18.11.2015 , orele 10:00, la sediul C.A.S. Alba ;
- Selectia dosarelor de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de
participare – in termen de 12 zile lucratoare de la publicarea in M.O., partea
III-a ;
- Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza, cu mentiunea
„admis” sau „respins”, insotita, dupa caz, de motivul respingerii, la sediul
institutiei, precum si pe pagina de internet a CAS Alba, in termen de o zi
lucratoare de la selectia dosarelor;
- Proba scrisa – 02.12.2015, ora 10,00
- Proba practica – 03.12.2015, ora 11,00
- Interviul se sustine in data de 07.12.2015, ora 12. Proba interviului poate
fi sustinuta doar de catre acei candidati declarati admisi la proba scrisa si
proba practica.
Informaţiile privind condiţiile de participare la concurs, actele
necesare înscrierii, bibliografia şi relaţiile suplimentare se pot obţine la
sediul instituţiei unde acestea sunt afişate şi la Compartimentul resurse
umane, telefon 0258/834339
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