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              CENTRUL  ŞCOLAR  PENTRU  EDUCAŢIE  INCLUZIVĂ  BRAŞOV 

Str. 13 Decembrie nr. 125, Tel./Fax. 0268/548138, cod fiscal : 4384125, E-mail : cseibv@gmail.com 

Nr. 2589 /23.06.2022 

 

ANUNŢ 

 

Centrul  Școlar Pentru Educație Incluzivă Brașov, cu sediul în Brașov, str.13 Decembrie, nr. 125, judeţul 

Brașov, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de șofer, conform H.G. nr. 

286/23.03.2011. 

 

Pentru a ocupa un post vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

Condiții generale:  

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

Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunosc limba română, scris şi vorbit; 

c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) au capacitate deplină de exerciţiu; 

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

eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

f) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos 

la concurs; 

g) nu au fost condamnați 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 i-ar face  incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia 

situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

Condiții specifice pentru funcția de șofer: 

- studii: medii/școala profesională 

- vechime minimă ca și conducător auto 3 ani 

- permis conducere categoria B. 

 

*Concursul se va desfășura la sediul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov, str. 13 Decembrie nr. 125 și 

va consta în următoarele etape succesive, după cum urmează: 

a) selecţia dosarelor de înscriere; 

b) proba scrisă  

c) proba practică 

d) interviul 

 

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

Punctajul maximum este de 100 de puncte pentru fiecare dintre probele concursului: scrisă, practică și interviu. 

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la cele 3 probe. 

Candidații nu pot contesta decât punctajul propriu aferent fiecărei probe. 

Se consideră admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același 

post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul mimin necesar de 50 puncte. 
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Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 

anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul instituției și vor cuprinde următoarele 

documente: 
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituției 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 

și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția 

publică; 

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea 

studiilor, în copie; 

5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu 

funcția pentru care candidează; 

6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării 

concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; 

7. curriculum vitae. 

8. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului. 

 *Adeverința care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în 

formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 

*În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care 

este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului 

judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă 

vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. 

 

ATRIBUŢIILE SPECIFICE POSTULUI: 

-Preia sub inventar mașina școlii. 

- Întreţine în stare de funcţionare şi curăţenie autoturismul aflat în dotarea şcolii. 

- Se preocupă de reparaţiile curente şi urgente ale autoturismului şi urmăreşte efectuarea la timp a reviziilor tehnice. 

-Solicită procurarea pieselor şi lubrefianţilor necesari pentru reparaţii curente şi asigură buna funcţionare a maşinii. 

- La plecarea în cursă verifică autoturismul din punct de vedere tehnic. 

- Asigură transportul necesar pentru aprovizionarea şcolii cu materialele necesare. 

- Răspunde de mărfurile transportate până la predarea lor la magazia şcolii. 

- Asigură transportul personalului institiuției în interes de serviciu, la solicitarea conducerii unității. 

- Asigură vizarea zilnică a foilor de parcurs de către director. 

-Completează zilnic foaia de parcurs pentru fiecare cursă, ţine evidenţa datelor privitoare la consumul de carburanţi 

şi lubrefianţi. 

-Predă foile de parcurs din ziua respectivă după efectuarea tuturor operaţiunilor la compartimentul administrativ. 

-Participă la determinarea stocului din rezervor prin măsurarea efectivă la finele fiecărei luni şi consemnarea acestei 

cantităţi într-o listă de inventar împreună cu contabilul. 

- Dotează vehiculul în conformitate cu normele PSI şi igienico-sanitare pentru deplasarea persoanelor şi transporul 

de marfă. 

- Parchează autovehiculul în spaţiul aprobat de directorul unităţii. 

-Nu va conduce autovehicului obosit sau sub influența băuturilor alcoolice, drogurilor, medicamentelor, etc., care 

reduc capacitatea de conducere. 

- Respectă cu stricteţe programul de lucru. 

- Nu  folosește autoturismul în scopuri personale. 

- Respectă ROI, ROF şi Codul muncii (Legea 53/2003). 

- Răspunde după caz material, contravenţional sau penal pentru pagubele produse în timpul serviciului. 

-Execută orice alte sarcinii menite să asigure buna funcţionare a unităţii trasată de şeful ierarhic, administratorul 

şcolii sau directorul. 

TEMATICA DE CONCURS 

-Cunoștințe de legislație rutieră 

-Cunoștințe de mecanică 

-Norme specifice de securitate a muncii. 

-Norme specifice de apărare împotriva incendiilor. 

BIBLIOGRAFIE  

- 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. 

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

-Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. 
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