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SPITALUL DE OBSTETRICA GINECOLOGIE BUFTEA cu sediul in: 
loc.BUFTEA , str. STUDIOULUI, nr.5 jud.ILFOV organizează concurs, pentru 
ocuparea unui post de sofer profesionist, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, 
modificată şi completată de H.G. nr. 1027 /2014. 

► 1 (unu) post de sofer II comp.aprovizionare,transport- vechime 3 ani ca sofer 
profesionist, permis de conducere pentru so fer profesionist valabil pentru 
autovehicule din categoria B si C-studii generale/medii 

ACTE NECESARE PENTRU POSTUL DE SOFER 

I.a) copia actului de identitate; 
b) formular de înscriere-tip; 
c) curriculum vitae, 
d) copia diplomelor de studii si ale altor acte care sa ateste efectuarea unor specializari; 
e) copie a actelor ( certificat de nastere,certificate de casatorie, hota rare de divort,etc) 
prin care si-a schimbat numele, dupa caz; 
f) copia carnetului de munca si/sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca si in 
specialitate; 
g) cazier judiciar, 
h) adeverinta medicala eliberata care sa ateste starea de sanatate; 
i) copia fisei de evaluare a performantelor individuale profesionale sau recomandare de 
la ultimul loc de munca; 
j) copie permis de conducere pentru sofer profesionist; 
II.Copiile de pe actele prevezute la alin.(1) se prezinta insotite de documentele originale, 
care se certifica pentru conformitate cu originalul sau in copii legalizate. 
II I.Taxa de participare la concurs 50 lei. 

Dosarele de înscriere se pot depune la sediul Spitalului de Obstetrica 
Ginecologie Buftea în termen de 10 zile lucratoare de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

Proba scrisă va avea loc în data de 08.06.2021 ora 10.00, iar interviul va avea 
loc în data de 09.06. 2021 ora 11.00 la sediul Spitalului de Obstetrica Ginecologie 
Buftea. 

Relaţii suplimentare şi tematica se pot obţine de la Spitalul de Obstetrica 
Ginecologie Buftea, Compartimentul Resurse Umane, telefon nr. 0213515295 şi se vor 
afişa la sediul şi pe site-ul instituţiei. 



TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE-Pentru ocuparea postului de SOFER II 

Elemente principale ce trebuie completate la întocmire foilor de parcurs; 
Obligatiile participantilor la trafic; 
Obligatii in caz de accident; 
Cazuri de retinerea permisului de conducere si a certificatului de inmatriculare: 
lntersectii si obligatia de a ceda trecerea; 
Utilizarea partii carosabile; 
Reguli privind circulatia vehiculelor; 
Semnale luminoase si marcaje; 

BIBLIOGRAFIE 

LEGISLATIA PRIVIND CIRCULATIA PE DRUMURILE PUBLICE- OUG nr. 195/ 2002 - republicat, privind 
circulatia pe drumurile publice cu modificarile si completarile ulterioare; 
- H.G. nr. 1391/ 2006 privind Regulamentul de aplicare a OUG nr. Ll 95 /2002 privind circulatia pe 
drumurile publice, actualizata; 
- lntrebari si teste pentru obtinerea permisului auto-categoriile B si C, Dan Chiriac,Editura National. 20I0-
2011; 


