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ROMANIA 
JUDEŢUL GORJ 
PRIMĂRIA COMUNEI FADES 

CONDŢII DE PARTICIPARE 

Ia 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 

La concursuri pot participa persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii: 

- au cetăţenie română, cetăţenia altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European şi domiciliul în România, 
- cunosc limba română scris şi vorbit; 
- au vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
- au capacitate deplină de exerciţiu; 
- au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
- îndeplinese condiţiile de studii corespunzătoare postului; 
- îndeplinesc condiţiile minime de vechime în muncă / în specialitate corespunzătoare 
postului; 
- nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 
satului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, de fals ori a unei 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. 

CONDIŢII SPECIEICE: 
a) Pentru funcţia contractuală de şofer, grad 1, studii medii: 

- studii medii; 
- atestat profesional transport persoane; 
- posesor al unui permis de conducere valabil care sa cuprindă categoria D; 
- minim 8 ani vechime în specialitatea de şofer/conducător auto. 

b) Pentru funcţia contractuală de şofer, grad I, studii generale: 
- studii generale; 
- atestat profesional transport persoane; 
- posesor al unui permis de conducere valabil care sa cuprindă categoria D; 
- mjnjfftr&ami vechime în specialitatea de şofer/conducător auto. 

SECRETAR, / Inspector de specialitate 
Argintarwmi^ă Mitu Cotoi Nicetoa 
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ROMANIA 
JUDEŢUL GORJ 
PRIMĂRIA COMUNEI FADES 

NR. 2c. I l -

CONDŢII DE PARTICIPARE 

la concursul pentru ocuparea postului de şofer, grad I, studii generale, categoria D , 
funcţie contractuală din compartimentul gospodărire în cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Padeş, judeţul Gorj 

La concursuri pot participa persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii: 

- au cetăţenie română, cetăţenia altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European şi domiciliul în România, 
- cunosc limba română scris şi vorbit; 
- au vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
- au capacitate deplină de exerciţiu; 
- au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
- îndeplinesc condiţiile de studii corespunzătoare postului; 
- îndeplinesc condiţiile minime de vechime în muncă / în specîalitate corespunzătoare 
postului; 
- nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 
satului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, de fals ori a unei fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a întervenit 
reabilitarea. 

CONDIŢII SPECIFICE: 
c) Pentru funcţia contractuală de şofer, grad I, studii medii: 

- studii medii; 
- atestat profesional transport persoane; 
- posesor al unui permis de conducere valabil care sa cuprindă categoria D; 
- minim 8 ani vechime în specialitatea de şofer/conducător auto. 

d) Pentru funcţia contractuală de şofer, grad I, studii generale: 
- studii generale; 
- atestat profesional transport persoane; 
- posesor al unui permis de conducere valabil care sa cuprindă categoria D; 
- minim 8 ani vechime în specialitatea de şofer/conducător auto. 

SECRETAR,^ 
Argintaru^iţ" 

Inspector de s 
Mitu 
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