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ANUNŢ

Condiţii specifice stabilite pentru ocuparea postului de ŞOFER tem porar vacant

Concursul din data de 21-23 ianuarie 2016 pentru ocuparea postului temporar vacant de şofer 

constă în:

1. selecţia dosarelor de înscriere,

2. susţinerea unei probe scrise de două ore, din tematica şi bibliografia anunţată,

3. susţinerea unei probe practice.

4 . interviu

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale 

sunt:

o nivelul studiilor: Minim 10 clase + şcoala profesională / studii medii

o vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu este necesară.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă, practică 

şi interviu, cu condiţia obţinerii în final a minim 60 de puncte.

Tematica de concurs:

1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, republicată modificată şi completată prin 

modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.63/2006, publicată în 

Monitorul Oficial al România, Partea !, nr.792/20.09.2006; aprobata prin Legea nr.6/2007, 

publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.30/17.01.2007; modificata si completata 

prin Ordonanţa Guvernului nr.69/28.06.2007; modificata si completata prin Ordonanţa 

Guvernului nr. 21 din 26 August 2014.
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2. Legea 52/2010 privind aprobarea OG 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

3. Legea 319/2006 cu modificările si completările ulterioare, referitoare la sanatate si 

securitate în munca

4. Legea 307/2006 cu modificările si completările ulterioare, referitoare la aparare 

împotriva incendiilor

5. Codul muncii - Legea nr. 53 din 2003 actualizat prin Legea 12/2015, publicata in 

Monitorul Oficial, nr. 52 din 22 ianuarie 2015

6. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar - 

5115/2015 art 42-47
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Nr.9195 din 29 decembrie 2015

ANUNŢ!
Condiţii generale pentru înscriere la concursul din data de 21-23.01.2016, în vederea 

ocupării postului de ŞOFER temporar vacant 
candidaţii trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiţii generale:

-să fie cetăţeni români, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

-cunoaşte limba română scris şi vorbit;
-are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
-are capacitate deplină de exerciţiu;
-să nu fi suferit vreo condamnare definitivă 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;

-are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi abilitate;

-să îndeplinească condiţiile de studii cerute şi după caz de vechime sau alte condiţii 
specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

DOSARUL DE ÎNSCRIERE va conţine următoarele documente:
1. Cerere cererea de înscriere la concurs;
2. Curriculum vitae;
3. Copie xerox carte de identitate (sau buletin) în termen de valabilitate;
4. Copie xerox permis de conducere categoria „D" minim 3 ani vechime;
5. Copie xerox atestat profesional pentru transportul public de persoane în termen de 

valabilitate -  vechime minim 3 ani;
6. Copie xerox documente care atestă nivelul studiilor;
7. Adeverinţă medicală;
8. Aviz psihologic - de la un cabinet autorizat de ministerul transporturilor;
9. Cazier judiciar;
10. Cazierul conducătorului auto de la Serviciul de circulaţie rutieră al judeţului Botoşani;
11. Copie xerox după carnetul de muncă; (Extrase REVISAL);
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Documentele solicitate se îndosariază, in ordinea menţionată; intr-un dosar cu şina 
care va fi înregistrat ia secretariatul unităţii.

Ex:2
Red:f.a.f.
Tehmm.b.
29/12/2015
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