
 

 

LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL NICOLAE CORNĂȚEANU TULCEA 
STR. ISACCEI, NR.104
TEL: 0240534955
http://canc.ro
E-MAIL:colagrtl@yahoo.com
Nr.4366/14.10.2020
Afișat: 14.10.2020, ora: 16 
 

   

 

  A N U N Ţ ! 
  

LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL ”NICOLAE CORNĂŢEANU” TULCEA 
 

organizează în perioada 05– 06 noiembrie 2020, concurs pentru ocuparea postului vacant, 

în conformitate cu prevederile H.G. nr. 2017/2014 pentru modificarea   şi completarea 

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.  286/2011, poate participa  la concursul pentru ocuparea  

unui post vacant sau temporar vacant, persoana care îndeplineşte  conform art. 3 al 

Regulamentului - cadru aprobat prin  H.G. nr.286/2011 cu modificările şi completările ulterioare: 

 

Nr 

crt 

Funcția / postul / 

nivel studii 
Compartiment 

Nr 

posturi 
Atribuții 

Condiții generale și 

specifice pentru 

ocuparea posturilor 

1 Muncitor I (Medii) Nedidactic 1 

Răspunde de 

menținerea în stare  

corespunzătoare a 

parcului auto 

 Cel puțin 10 clase; 

 Vechime în muncă 

10 ani 

 Posesor permis 

conducere cat.D 

 Posesor atestat 

profesional 

transport persoane 

 

 

Condiții de desfășurare a concursului: 

Concursul se desfășoară în data de 05.XI.2020, ora 12,00 proba scrisă iar proba de interviu în 

data de 06.XI.2020, ora 10,00 pentru postul de Muncitor I – cu atribuţii de conducător 

auto, la sediul liceului din Tulcea, str. Isaccei, Nr.104. 

Data până la care se depun dosarele de înscriere: candidații depun dosarele de concurs în 

termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, până la 27.X.2020, ora: 14,00. 

 

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPAREA LA CONCURS: 

 

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 sau de unităţile sanitare abilitate. 

f) Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice 

potrivit cerinţelor postului scos la concurs. 

g) Nu a fost condamnat 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 
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intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea  funcţiei, cu excepţia  situaţiei în care 

a intervenit reabilitarea. 

h) posesor al permisului de conducere categoria de vehicule D. 
i) posesor atestat profesional pentru conducătorii auto care efectuează transport public de 

persoane. 
j) posesor card tahograf, conducător auto. 

 

 
 
Principalele cerințe/atribuții ale postului stabilite potrivit prevederilor din fisa postului: 

 
a) efectuează în condiții de siguranța transportul elevilor 
b) poseda cunoștințe temeinice de legislate rutiera  
c) posedă cunoștințe minime de mecanică 
d) verifica zilnic starea tehnică a mașinii, asigură starea de curățenie a acesteia, menține 

mașina în stare bună de funcționare 
e) completează zilnic foile de parcurs  
f) efectuează ITP 
g) ajuta copiii la urcarea și coborârea din microbuz 
h) în perioada zilei de muncă când nu efectuează transportul elevilor și în timpul vacanțelor 

școlare are atribuții de muncitor. 
i) angajatului i se poate stabili un program fracționat, în funcție de necesitățile scolii. 

 

 

ACTELE NECESARE LA DOSAR ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CONCURS: 

 

a) Cererea de înscriere la concurs adresată  conducătorului unităţii de învăţământ 

organizatoare a concursului ; 

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

după caz; 

c) Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care  atestă 

efectuarea  unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă  îndeplinirea  

condiţiilor specifice postului, solicitate de  unitatea de învăţământ; 

d) Carnetul de muncă, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă – 10 ani, 

REVISAL – completate la zi, în meserie și/sau în specialitatea studiilor-  în copie; 

e) Cazierul  judiciar; 

f) Adeverinţă medicală valabilă (în original/copie) care să ateste starea de sănătate 

corespunzătoare eliberată de către unitățile sanitare autorizate de Ministerul 

Transporturilor,  pentru postul de conducător auto (cu  specificația ”Apt pentru 

conducător auto pentru transport persoane”)  

g) Aviz psihologic valabil (în original/copie) care să ateste starea de sănătate 

corespunzătoare eliberată de către unitățile sanitare autorizate de Ministerul 

Transporturilor,  pentru postul de conducător auto (cu  specificația ”Apt pentru 

conducător auto pentru transport persoane”)  

h) Curriculum vitae. 

Actele prevăzute la punctele b),c),d),  vor fi prezentate și în original în vederea verificării 

conformității copiilor cu acestea. 

 

Concursul constă în  3 etape succesive : 

1. Depunerea dosarelor şi  selecţia acestora; 

2. Susţinerea probei scrise –  minim  70  puncte din 100 puncte. 

3. Susţinerea interviului     -   maxim 100 puncte. 

Candidatul care nu obține minim 70 puncte la proba scrisă, nu mai participă la interviu, 

fiind declarat RESPINS. 
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TEMATICA / BIBLIOGRAFIA  CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI 

MUNCITOR I - CU ATRIBUŢII DE CONDUCĂTOR AUTO 

 
 Cunoștințe de legislație rutieră  
 Cunoștințe de mecanică  
 Timpii de conducere  
 Pauze și perioade de odihnă  
 Utilizarea aparatului tahograf 
 Obligațiile operatorilor de transport și ale conducătorilor auto 
 Organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activități mobile de 

transport rutier de persoane  
 Securitate și sănătatea în munca și Prevenirea și stingerea incendiilor  
 Codul de etică și deontologie profesională;  

 Regulamentul de ordine interioară – pentru internate – (se găsește pe site-ul instituției 

http://canc.ro) 

 Legea nr.319/2006- Legea securității şi sănătății în muncă 

 Legea nr.307/2006- Legea privind apărarea împotriva incendiilor 
 Ordonanța de urgenta nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice 
 Ordonanța 27/2011 privind transportul rutier de persoane în cont propriu   

 
 

 

 

 

 

 

CALENDARUL ȘI  ETAPELE CONCURSULUI 

 

Etape desfăşurare concurs Data Oră 

Publicare anunț 14.10.2020  

Depunerea dosarelor 14.10.2020 – 27.10.2020 9,00-14.00 

Rezultate selecție dosare 29.10.2020 12,00 

Contestații la selectarea dosarelor 29.10.2020 12,00-14,00 

Rezultate contestații la selectarea dosarelor 30.10.2020 10,00 

Probă scrisă 05.11.2020 12,00 

Rezultate probă scrisă 05.11.2020 15,00 

Contestații la proba scrisă 05.11.2020 15,00-16,00 

Rezultate contestații proba scrisă 05.11.2020 17,00 

Interviu  06.11.2020 10.00 

Rezultate probă interviu  06.11.2020 14,00 

Contestații la proba de interviu 06.11.2020 14,00 – 14,30 

Rezultate contestații la proba de interviu 16.10.2020 15,00 

Afișarea rezultatelor finale:   16.10.2020 16,00 

                     

 

 
      

                                                                                                                                                                                                                                                                      

  




