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ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOD 

ANUNȚĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA URMATORULUI  POST VACANT:  

 ȘOFER MICROBUZ  PENTRU TRANSPORT ELEVI  

În baza Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 

vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011 actualizată  modificat prin H.G. 1027/2014 , 

Școala Gimnazială Bod din localitatea Bod organizează concurs  în data de  18 decembrie 2018, ora 

9,00 proba scrisă, ora 10.00 proba practică și ora 11,00 interviul,   pentru: 

- ocuparea pe durată nedeterminată a unui post contractual de execuţie, vacant, de şofer 
categoria D pentru microbuzul şcolar (16+1) locuri, pentru transport elevi sportivi- 1 normă, 

Pentru participarea la concursul de ocupare a funcţiei contractuale de execuţie, vacante, candidații  
trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:  

 cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

 cunoașterea  limbii române, scris și vorbit; 
 vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
 capacitate deplină de exercițiu; 
 stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 
 îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit 

cerințelor postului scos la concurs; 
 nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra 

statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 
justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit 
reabilitarea. 



Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de 
șofer categoria D, sunt: 

 să fie cetăţean român; 
 studii medii; 

 să posede permis de conducere categoria D; 
 să posede atestat pentru transport rutier de persoane în termen de valabilitate; 
 adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate eliberată de un cabinet medical 

specializat în ceea ce priveşte examinarea conducătorilor auto; 
 aviz psihologic; 

 cazierul conducătorului auto de la Serviciul de circulaţie rutieră al judeţului Brașov. 

 Să aibă cunoștințe temeinice de  legislația rutieră. 
 Adeverinta care să ateste vechimea în muncă și vechime  minim 5 ani în funcția de   conducator 

auto. 

BIBLIOGRAFIE PENTRU  POSTUL CONTRACTUAL DE SOFER MICROBUZ (16+1 LOCURI) 

O.U.G. nr.195/2002, completată și actualizată   la data concursului,  privind circulația pe drumurile 
publice; 

H.G. nr. 1391/2006 actualizată 2017 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G.195/2002 

privind circulația pe drumurile publice; 

Ordonanta  Guvernului nr.2/2001, actualizată 2018 ,  privind regimul  juridic al contravențiilor;  

Legea 319/2006 a Securității și Sănătății în Muncă  2006, actualizată 2018. 

H.G.38/2008, actualizată, privind organizarea timpului de muncă al personaleor care efectuează 
activități mobile de transport rutier 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS: 

 Cerere înscriere la concurs adresată conducătorului unității; 
 Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz; 

 Copie certificat de naştere;  
 Copie certificat de căsătorie; 

 Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale 
postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;  

  Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie 
și/sau în specialitatea studiilor, în copie;  

  Cazierul judiciar;  



 Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către 
medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;  

 Curriculum vitae.  

 Aviz psihologic pentru transport de persoane; 

DOSARELE SE DEPUN LA SECRETARIATUL UNITĂƮII ÎN PERIOADA: 23.11.2018 – 10.12.2018 ÎNTRE 
ORELE 9.00 – 14.00. 

 

 INFORMAȚII LA SECRETARIATUL  UNITĂȚII, telefon 0268283219 


