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JUDEŢUL GORJ 
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BIBLIOGRAFIE 
propusă la concursul pentru ocuparea postului de şofer, grad I, studii medii, categoria D , 

funcţie contractuală din compartimentul gospodărire în cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Padeş, judeţul Gorj 

I. BIBLIOGRAFIE 
1. Legea 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată, cu modificările si 
completările ulterioare ; 
2. Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si 
institutiile publice 
3. OG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată (rl), cu modificările si 
completările ulterioare. 
4. Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
5. Legea 319/2006 a Securitatii si Sanatatii in munca, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
6. HG 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea în 
munca de către lucratori a echipamentelor de muncă. 
7. Hotararea Guvernului 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 , cu modificările şi completările 
ulterioare. 
8. Hotararea Guvernului nr. 1242/2011 pentru modificarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006. 

II. TEMATICA DE STUDIU 
1. Circulaţia pe drumurile publice. 
2. Noţiuni generale de mecanică auto şi electricitate. 
3. Noţiuni generale despre elementele constructive şi rolul funeţional al acestora,la motoarele 

cu ardere internă. 
4. Diagnosticarea tehnică sumară a autovehiculelor. 
5. Conduita preventivă. Conducere microbuz . 
6. Reguli de conduită a personalului contractual in instituţiile publice. 
7. Obligaţiile lucrătorilor prevăzute de Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 , a securităţii şi sănătăţii 

în muncă. 
8. Cunoştinţe minime privind administraţia publică locală. 
8. Regulamente de ordine interioara privind utilizare microbuz şcolar. 
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