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ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR 14 TULCEA 

Strada Grădinarilor, nr. 46; tel. + 40240511162; fax + 40240511162 

E-mail scoala_14@yahoo.com; www.scoala14tl.ro 

Nr.4937/25.09.2020 

 

ANUNȚ 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14 TULCEA 

organizează 

CONCURS 

pentru ocuparea 1 post muncitor cu atribuții de șofer  

pentru microbuz şcolar 16 locuri + 1 locuri 

pe durată nedeterminată, 

      în data de 19.10.2020, ora 10 

I. Condiţii de participare 

1. Condiții generale: 

Poate participa la concurs orice  persoană care îndeplineşte următoarele condiţii: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la 

concurs; 

g) nu a fost condamnată 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. 

2.Condiții specifice impuse ocupantului postului 

Condiţii specifice de participare la concurs: 

-nivelul studiilor: minimum generale/şcoală profesională/medii; 
-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: minimum 3 ani vechime în muncă în domeniul 

transportului de persoane dovedită prin documente depuse în dosarul de înscriere; 

-posesor al permisului de conducere categoria de vehicule D; 

-posesor atestat profesional pentru conducătorii auto care efectuează transport public de persoane; 

3.Principalele cerințe ale postului stabilite potrivit prevederilor din fișa postului: 

-efectuează în condiții de siguranță transportul elevilor 

-posedă cunoștințe temeinice de legislație rutieră 

-posedă cunoștințe minime de mecanică 

-verifică zilnic starea tehnică a mașinii, asigură starea de curățenie a acesteia, menține mașina în stare bună 

de funcționare 

-completează zilnic foile de parcurs 

-efectuează ITP 

-ajută copiii la urcarea și coborârea din mașină 

-în perioada zilei de muncă când nu efectuează transportul elevilor şi în timpul vacanţelor şcolare are 

atribuții de muncitor. 

-angajatului i se poate stabili un program fracționat, în funcție de necesitățile școlii.  

II. Documente necesare pentru depunerea dosarului de înscriere: 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii; 

c) 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;  

d) copia carnetului de muncă, conformă cu  originalul sau, după caz, adeverințele care să ateste vechimea în 

muncă, în meserie și în specialitatea studiilor/ fila din registrul de evidență a salariaților; 

e) copie atestat profesional pentru conducătorii auto care efectuează transport public de persoane; 

f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 3 luni anterior 

derulării concursului de la medicul de familie;  

mailto:scoala_14@yahoo.com
http://www.scoala14tl.ro/


 2 

h) aviz psihologic emis de un cabinet autorizat de Ministerul Transporturilor; 

i) Curriculum Vitae Europass – susținut de documente doveditoare. 

 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea 

acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. În cazul documentului prevăzut la lit. f), 

candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că 

nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, 

cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. Actele prevăzute la lit. b)-d)-e) vor fi 

prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. 

 

III.Probele de concurs: 

1.Selecţia dosarelor:12.10.2020 

2.Proba scrisă: 19.10.2020, ora 10, la sediu 

 3.Proba interviu: 21.10.2020, ora 10, la sediu. 
Dosarul va fi depus la secretariatul Școlii Gimnaziale Speciale nr. 14, strada Grădinarilor, nr. 46, Tulcea, 

începând cu data de 25.09.2020, persoană de contact fiind secretar Dimofte Domnica. Ultima zi de înscriere 

este 09.10.2020, ora 1500.  

Selecția dosarelor participanților la concurs se va desfășura în data de 12.10.2020 și afișarea rezultatelor 

are loc în data de 12.10.2020. Comisia de concurs selectează dosarele pe baza îndeplinirii condițiilor de 

participare, iar candidații vor fi declarați „Admiși” sau „Respinși”.  

Proba scrisă se va desfășura la Școala Gimnazială Specială nr. 14. cu sediul în strada Grădinarilor, nr. 46, 

Tulcea, în data de 19.10.2020 , ora 10.    

Interviul va avea loc în data de 21.10.2020, la Școala Gimnazială Specială nr. 14. TULCEA, cu sediul în 

strada Grădinarilor, nr. 46, Tulcea,  începând cu ora  10. 

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. 

Informații suplimentare se pot obține la sediul școlii în strada Grădinarilor, nr. 46, Tulcea, între orele 

1000-1200 sau la telefon 0240/511162. 

 

Tematica: 

Cunoștințe de legislație rutieră 

Cunoștințe de mecanică  

Timpul de conducere 

Pauze și perioade de odihnă 

Utilizarea aparatului tahograf 

Obligațiile operatorilor de transport și ale conducătorilor auto 

Organizarea timpului de muncă al personelor care efectuează activități mobile de transport rutier de persoane 

Securitate și sănătatea în muncă și Prevenirea și stingerea incendiilor 

Organizarea şi funcţionarea învăţământului special şi special integrat. 

Bibliografie: 

1. Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, actualizată cu modificările Și completările 

ulterioare–cap. IV– obligațiile lucrătorilor 

2. Legea nr. 477/2004–privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile 

publice: cap. II – norme generale de conduită profesională a personalului contractual, art. 7 

3. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor 

4. Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice 

5. ORDIN Nr. 5573 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

învăţământului special şi special integrat 

CALENDARUL 

desfășurării  concursului pentru postul de muncitor cu atribuţii de şofer 

 

25.09.2020 – 09.10.2020 Depunerea dosarelor 

 

12.10.2020  Selecția dosarelor participanților la concurs  

12.10.2020 

ora 1630 

Afișarea rezultatelor 

13.10.2020 

Interval orar 0900-1100 

Depunerea eventualelor contestații la rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor 
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14.10.2020 

Ora 16 

Afișarea rezultatelor la eventualele contestații 

19.10.2020 

Ora 10 

PROBA SCRISĂ 

 

19.10.2020 

Ora 1630 

Afișarea rezultatelor la proba scrisă 

 

20.10.2020 

Interval orar 8-10 

Depunerea eventualelor contestații la rezultatul probei scrise 

 

20.10.2020 

Ora 1630 

Rezolvarea eventualelor contestații 

 

21.10.2020 

Ora 10 

INTERVIUL 

 

22.10.2020 

Ora 16 

Afișarea rezultatelor la interviu 

23.10.2020 

Interval orar 800-1000 

Depunerea eventualelor contestații la rezultatul interviului 

 

23.10.2020 

Ora 16 

Afișarea rezultatelor după rezolvarea eventualelor contestații la interviu 

23.10.2020 

Ora 1630 

Afișarea rezultatelor finale ale concursului 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 


