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LICEUL TEORETIC „BRÂNCOVEANU VODĂ” , ORAŞUL URLAŢI 

cu sediul în orașul Urlați, strada 1 Mai nr.30, județul Prahova 
 

                        În conformitate cu prevederile art.1-7 din Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi 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.286/2010, cu modificările  din H.G. nr. 1027/2014, anunță 
scoaterea la concurs în vederea ocupării pe perioadă nederminată a postului vacant, după cum urmează: 

 
-  1 post șofer microbuz școlar, din cadrul compartimentului  administrativ. 

                                                             
             Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții generale și condiții specifice : 
 

I. Condiții generale: 
 

o are cetăţenie română şi domiciliul în România. 
o cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
o  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
o  are capacitate deplină de exerciţiu; 
o  are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 

baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare 
abilitate; 

o  îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

o  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. 
 

II. Condiții specifice :   
 

o nivelul studiilor: Medii/Generale; 
o posesor permis de conducere categoria D; 
o posesor atestat profesional, valabil pentru transportul rutier de persoane, eliberat de 

ARR; 
o vechime în specialitatea de șofer/conducător auto :  minimum 5 ani; 
o aviz psihologic eliberat de un cabinet medical avizat de Ministerul Transporturilor 
o disponibilitate la un program flexibil și deplasări în funcție de nevoile unității; 
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                                              DOSARUL DE CONCURS 
 
     Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta până la data de  18 noiembrie 2019,  
la secretariatul liceului, un dosar care va conţine următoarele documente : 
 
    a) cerere de înscriere la concurs adresată directorului Liceului Teoretic ”Brâncoveanu 
Vodă”, Orașul Urlați; 
    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 
după caz; 
    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 solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 
    d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în 
meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 
    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale 
care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 
    f) adeverinţă 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 unităţile sanitare abilitate; 
    g) curriculum vitae. 
        Actele prevăzute la pct.b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea autentificării 
conform cu originalul. 
    h) opisul dosarului în dublu exemplar, unul se restituie candidatului cu înregistrarea 
înscrierii la concurs. 
 
        Nu se acceptă depunerea de dosare incomplete. 
        Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus o declarație pe proprie răspundere  că nu 
are antecedente penale, are obligația de a complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu 
până la data desfățurării primei probe a concursului. 
           
 

                            GRAFICUL  DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI 

            Data Intervalul 
orar 

       Etape  concurs 

 28 octombrie 2019  Publicarea anunțului 

28  octombrie - 18 noiembrie 2019 8-16 Depunerea dosarelor de înscriere 

19 noiembrie 2019 9-12 Selectarea dosarelor și afișarea rezultatelor 

19 noiembrie 2019 13-16 Depunerea contestațiilor 

20 noiembrie 2019 9-12 Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor 

22 noiembrie 2019 9-11 Susținerea probei scrise 

22 noiembrie 2019 11,30 Afișarea rezultatelor la proba scrisă 

22 noiembrie 2019 12-13 Susținerea probei practice 

22 noiembrie 2019 13,30 Afișarea rezultatelor probei practice 

22 noiembrie 2019 14-15 Susținerea probei interviului 

22 noiembrie 2019 15,30 Afișarea rezultatelor probei interviului 

22 noiembrie 2019 16 Afișarea rezultatelor finale 

22 noiembrie 2019 16-17 Depunerea contestațiilor 

       Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obținut la fiecare probă fiind 50 puncte. 
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Bibliografie  

 
 OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată; 
 HGR nr.139/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr.195/2002 

privind circulația pe drumurile publice; 
 Legea nr.49/2006 – Noul Cod Rutier; 
 Normele specifie de Securitate a muncii pentru transporturi rutiere nr.23/1996, editate 

de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, art.12, art.14, art.15, art.16, art.20. 
 Ordinul ministrului transportului și infrastructurii nr.980/2011, pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și 
efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora, stabilite prin O.G. 
nr.27/2011 privind transporturile rutiere; 

 Legea nr.94/11.05.2016 pentru completarea O.G. nr.27/2011 privind transporturile 
rutiere; 

 Regulemantul de ordine interioară al unității. 
 
                            TEMATICA 
 

- Legislația  privind circulația pe drumurile publice; 
- Ordinul ministrului transportului și infrastructurii nr.980/2011, pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor  referitoare la organizarea și 
efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora, stabilite prin O.G. 
nr.27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare. 

- Norme de întreținere și reparare a autovehiculelor. 
- Norme specifice de securitate a muncii. 

 
 
 

FIȘA POSTULUI ȘOFER (microbuz școlar) 
 

                   În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în 
temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu 
numărul...., se încheie astăzi,....., prezenta fişă a postului: 
    Numele şi prenumele ................... 
    Denumirea postuluI: ȘOFER 
    Codul funcției: 832201 
    Scopul postului: Șofer de transport elevi cu microbuzul școlar în localitățile apropiate orașului Urlați 
    Studii și/sau calificări necesare: studii medii/generale, permis de conducere categoria D, atestat de 
calificare profesională 
   Relaţii profesionale: 
 - ierarhice de subordonare: director; director adjunct și managerului de transport;  
 - de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ; 
 - funcționale : cu personalul angajat al unității.  
   Condiții specifice de muncă: 

- Lucrează la sediul unității și efectuează deplasări în localitățile apropiate orașului. 
- Utilizează microbuzul școlar. 
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           Cerințele postului: 
1. Cunoștințe: legislația în domeniul rutier, documentele necesare transportului de persoane și modul 
de asigurare și predare a acestora, regulamente de întreținere și exploatare a autovehiculelor, tehnica 
și mecanica auto inclusiv diagnosticarea și repararea defecțiunilor auto, tehnica măsurătorilor 
mărimilor mecanice, piesele de schimb. 
2. Deprinderi: comunicare, lucrul cu documentele specifice, respectarea instrucțiunilor scrise și 
verbale, îndemânare, precizie, rigurozitate, deținerea abilităților fizice necesare îndeplinirii atribuțiilor 
din prezenta fișă. 
3. Abilități și aptitudini: 
- Comunicare, coerenta în exprimare 
- Lucru în condiții de stress 
- Aptitudinea de a lucra cu documente 
- Planificarea și organizarea activităților 
- Respectarea instrucțiunilor scrise și verbale 
- Atenție și spirit de observație 
- Punctualitate 
- Asumarea responsabilităților 
- Apt din punct de vedere medical și psihologic conform examinărilor periodice 
- Fără antecedente grave la circulația pe drumurilor publice cum ar fi consumul de băuturi alcoolice 
și/sau accidente grave de circulație 
4. Alte cerințe: responsabilitate, echilibru și stăpânire de sine, corectitudine, capacitate de lucru în 
condiții de stress, ținută corespunzătoare, promptitudinea reacțiilor, preocupare pentru perfecționarea 
pregătirii profesionale. 
          Atribuții de serviciu: 

1. Identifică programele de transport  și traseele stabilite de managerul de transport; 
2. Respectă timpii de transport conform reglementărilor din acordul AETR. 
3. Respectă programul de conducere și odihnă, stabilește modul cum respectă reglementările 

privind orele de conducere și respectă legislația în domeniul său de activitate. 
4. Respectă și aplică normele de circulație pe drumurile publice în ceea ce privește conducerea 

preventivă și întreținerea sistemului de frânare, sistem direcție, sistem rulare, sistem lumini 
(faruri, semnalizatoare, frână, avarii). 

Atribuții specifice: 
1. Efectuează transport de persoane conform Certificatului de transport persoane în nume 

propriu, eliberat de ARR, respectând în totalitate legislația în vigoare. 
2. Execută transportul conform programului de transport dat de managerul de transport, 

respectă rutele și traseele indicate, adaptează viteza de circulație la restricțiile impuse de 
traseu, de timp și condițiile atmosferice. 

3. Soferului îi este interzis să transporte alte persoane în afara celor trecute  în documentele de 
transport 

4. Șoferului îi este interzis să vorbească în numele unității fără avizul prealabil  al șefilor 
ierarhici  superiori. 

5. Atât la plecare cât și la sosirera din cursă, verifică starea tehnică a autovehiculului, sistem de 
frânare, sistem de direcție, sistem rulare, sistem lumini (faruri, semnalizatoare, frână, avarii) 

6. La sosirea din cursă, predă managerului de transport  foaia de parcurs completată 
corespunzător, însoțită de  decontul justificativ de cheltuieli. 

7. Răspunde personal de: integritatea autovehicului pe care îl are în primire, cheltuiala 
judicioasă a bonurilor primite de carburant. 

8. Răspunde de întrețienerea autovehiculului, ceea ce presupune: efectuarea la timp a 
reviziilor, schimburilor de ulei și filtre, gresarea elementelor ce necesită această operațiune,  

9. Răspunde de exploatarea autovehicului în conformitate  cu instrucțiunile prevăzute în cartea 
tehnică a acestuia. 
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10. Are obligația să efectueze transport rutier de personae numai în limita numărului de locuri 

înscris în certificatul de înmatriculare. 
11. Are obligația să nu oprească pentru urcarea/coborârea altor persoane decât a celor care 

sunt angajate ale unității, elevii unității școlare sau ai altor unități școlare care au convenții de 
parteneriat cu unitatea școlară, nominalizate în documentul de transport . 

12. Are obligația de a verifica înainte de a pleca în cursă valabilitatea documentelor pe care 
trebuie să le aibă conform legilor pentru a respecta legislația în vigoare. 

13. Are permanent o ținută decentă și manifestă respect față de persoanele pe care le transport. 
14. Localizează și analizează defecțiunea cu rapiditate după indicațiile aparatelor de bord, 

semnalele acustice, optice sau comportamentul specific al autovehiculului, identifică cu 
precizie efectele și cauzele care au produs defecțiunea, piesele defecte și în cazul 
imposibilității efectuării reparației informează imediat. 

15. Adoptă măsuri de urgență de asigurare pe timpul reparațiilor, ia măsuri de protecție și/sau 
depozitare a mărfurilor transportate pe timpul asigurării reparațiilor și asigură cu 
promptitudine asistență medical de urgență în cazul accidentării călătorilor. 

16. Completează clar, citeț, exact și complet documentele/formularele necesare efectuării 
transporturilor și le predă la termen. 

17. Informează imediat managerul de transport referitor la comportaqmentul ethnic al 
autovehicului sau despre evenimentele rutiere în care este implicat în procvesul de transport 
și alte probleme ivite pe traseul de deplasare. 

18. Verifică și asigură condițiile tehnice pentru siguranța circulației, verifică dotările speciale 
necesare transportului (pentru PSI și antiderapaj), a pieselor de schimb și a dispozitivelor 
necesare intervențiilor în parcurs. 

19. Tine evidența întreținerii autovehiculului conform cărți tehnice, schimb de ulei, schimbul 
filtrelor, etc și solicită schimbarea acestora când este necesar. 

20. Asigură securitatea tutuor documentelor, nu le lasă în autovehicu. 
Alte atribuții: 

1. Respectă prevederile regulemantului intern, a legislației în domeniu, procedurile de lucru, 
 precum și celellalte reguli și regulamente în unitate, dispoziții, decizii, circulare și hotărâri ale 
conducerii. 

2. Respectă atribuțiile stabilite în prezenta fișă  a postului precum și alte sarcini stabilite de  
conducătorul ierarhic superior. 

3. Asimilează cunoștințele necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu precum și a legilor, 
regulamentelor, instrucțiunilor și ordinelor referitoare la sarcinile de serviciu. 

4. Respectă confidențialitatea informațiilor obținute cu ocazia exercitării atribuțiilor și sarcinilor  
de serviciu. 

5. Răspunde de avarierea autovehicului când acesta s-a produs din culpa sau neglijența sa. 
      6.   Îndeplinește alte atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior şi/sau directorul, care pot rezulta din 
necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor aflate în sfera sa de responsabilitate, informează 
despre îndeplinirea/neîndeplinirea acestora sau să solicite motivate amânarea termenelor pentru 
executarea acestora. 

       
Informaţii suplimentare se pot obţine la Secretariatul liceului – Tel. 0244271316,   la 

avizierul liceului şi pe site-ul www.liceulurlati.ro. 
 

DIRECTOR, 
Prof. Lefter Mădălina-Maria 
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