
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BACĂU 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „RĂDLCANU ROSETTI” CĂIUTI
tel/fax: 0234338412 

e-mail: scoalacaiuti@yahoo.com

ANUNŢ
CONCURS PENTRU OCUPARE POSlfVACANT DE ŞOFER

Având în vedere:
Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, art 91(1, 2):

- HGnr. 286/2011, art. 1,2, 3, 4(1), art. 8(2, 3,4, 5),
- HGnr. 1027/2014, art. 1(9, 10, 11, 12),

Codul muncii actualizat, art 6, art 82, art.83 (a), art.84 (2), ari. 85 (c);

Concursul va avea loc conform calendarului afişat:
Etapa de concurs Data / perioada ^
înscrierea- la sediul unităţii şcolare 22.10.2020 -04.11 .2020, între orele 08.00-14.00;
Evaluarea dosarelor 09.11.2020 între orele 10.00 -  12.00;
Depunerea contestaţiilor 10.11.2020 între orele 08.00- 12.00;
Soluţionarea contestaţiilor 11.11.2020, între orele 10.00-12.00;
Afişarea rezultatelor după contestaţii 12.11.2020, între orele 10.00 -  12.00;
Susţinerea probei scrise 13.11.2020, ora 10.00;
Afişarea rezultatelor la proba scrisă 14.11.2020, ora 10.00;
Depunerea contestaţiilor la proba scrisă 16.11.2020, între orele 08.00-14.00;
Soluţionarea contestaţiilor 17.11.2020 ,între orele 08.00-15.00;
Afişarea rezultatelor după contestaţii 17.11.2020, ora 16.00;
Susţinerea probei practice 18.11.2020, ora 8.30;
Afişarea rezultatelor la proba practică 19.11.2020, ora 10.00;
Susţinerea interviului 20.11.2020, ora 10.00;
Depunerea contestaţiilor la interviu 23.11.2020 între orele 08.00-14.00;
Afişarea rezultatelor după contestaţii 24.11.2020 ora 10.00;
Afişarea rezultatelor finale 25.11.2020 ora 10.00.

Condiţiile generale de participare Ia concurs sunt:

a) are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European şi domiciliul in România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitatea deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de medical de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs;
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g) 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.

Condiţiile specific de participare la concurs sunt:

c
• Studii medii: permis de conducere categoriile B, D şi EU;
• Vechime în specialitate: minim 3 am;
• Atestat.pentru transportul rutier de personane, eliberat de ARR
• Aviz psihologic de la un cabinet autorizat de Ministerul transporturilor;

DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE
conform art. 6 din HG nr. 286/ 2011

1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, 
ale actelor de studii;

4. carnetul de muncă sau după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă (raport REVISAL);

5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;

7. curriculum vitae;

Copiile solicitate vor fi însoţite de documentele în original pentru conformitate cu 
originalul.

Tematica: '

1. Elemente de legislaţie privind structura, funcţiile, organizarea şi funcţionarea sistemului 
naţional de învăţământ;

2. Elemente de legislaţie privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ 
preuniversitar;

3. Elemente de legislaţie privind circulaţia pe drumurile publice;
4. Elemente de legislaţie privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale 

conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora;
5. Elemente de legislaţie privind paza şi stingerea incendiilor.



Bibliografie:

1. OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice -  republicată cu modificările şi 
completările ulterioare;
2. Legea 52/2010 privind aprobarea OG nr. 21/2009 pentru modificarea şi completarea OG. 37/2007
privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi 
perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii 
acestora; 4 ;
3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de Conduită a personalulului contractual din autorităţile şi
instituţiile publice; A,
4. Regulamentul de organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
(O.M.E.N.C.Ş. nr.5079/2016, Titlul IV, Cap. III, art. 51 şi 52) cu modificările şi completările 
ulterioare;
5. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

TEMATICA DE CONCURS SI BIBLIOGRAFIA este afişată la sediul unităţii de 
învăţământ, începând cu data de 22.10.2020

Informaţiile suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0234338412, secretar Matei Monica.


