
          

     INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BACĂU  

  LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY” BACĂU 

            

 

Nr. 7888 din 27.06.2022 

 

 

ANUNȚ 

 
LICEUL TEHNOLOGIC ”ANGHEL SALIGNY”,  cu sediul în localitatea Bacău, str. 

Vasile Alecsandri, nr.18, judeţul Bacău organizează concurs de ocuparea următorului post: 

1 POST ȘOFER- post contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, conform 

legislației in vigoare 

Concursul se va desfășura la sediul liceului, localitatea Bacău, str. Vasile Alecsandri, 

nr.18, judeţul Bacău,  astfel:   

- Proba scrisă în data de 22.07.2022, ora 10.00 

- Proba interviu în data de 26.07.2022, ora 11.00 

 

 

 

1.       CONDIȚII GENERALE DE OCUPARE A POSTULUI: 

 

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exercițiu; 

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

adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit 

cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată 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. 

 



 

 

2.    CONDIȚII SPECIFICE DE OCUPARE A POSTULUI: 

 

 minim studii medii cu diplomă de bacalaureat ; 

 permis de conducere 

 aviz psihologic; 

 vechimea în specialitatea de șofer/conducător auto, minim 3 ani - categoria "B" 

 

3.    DOSARUL DE PARTICIPARE LA CONCURS VA CUPRINDE: 

 

 formular de înscriere (se descarcă de pe site-ul Liceului Tehnologic “Anghel Saligny” 

Bacău, www.ctas.ro) 

 curriculum vitae; 

 copie de pe actul de identitate; 

 copie  diploma de studii; 

 declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale și nici abateri 

disciplinare la ultimul loc de muncă; 

 copia  carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în 

muncă şi, după caz, în specialitate; 

 cazier judiciar 

 Documentele se vor depune la secretar șef, într-un dosar de carton.  

 

 

 

Documentele se vor depune la secretar șef, într-un dosar de carton.  

 

 

 

  



 

 

4. GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI  

 

Concursul se va desfășura la sediul Liceului Tehnologic Anghel Saligny Bacău după cum 

urmează: 

Nr. crt Etape desfășurare concurs Data/perioada 

1 Depunere dosare 28.06-15.07.2022 

2 Selecția dosarelor 18.07-19.07.2022 

3 Afișare rezultate selecție 

dosare 

19.07.2022-ora 16:00 

4 Depunere contestații selecție 

dosare 

20.07.2022-ora 12:00 

5 Afișare rezultate contestații 20.07.2022-ora 16:00 

6 Proba scrisă 22.07.2022-ora 10.00 

7 Afișare rezultate proba scrisă 22.07.2022-ora 14:00 

8 Depunere contestatii probă scrisa 25.07.2022-ora 12:00 

9 Afișare rezultate soluționare contestații proba 

scrisă 

25.07.2022-ora16:00 

10 Proba interviu 26.07.2022-ora 11.00 

11 Afișare rezultate finale 27.07.2022 

 

 

5.    TEMATICA DE CONCURS: 

 Cunostinte de legislate rutiera 

 Cunostinte de mecanica auto 

 Timpul de conducere 

 Pauze si perioade de odihna 

 Utilizarea aparatului tahograf 

 Obligatiile operatorilor de transport si ale conducatorilor auto 

 Organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de 

transport rutier de persoane 

 

6. BIBLIOGRAFIA: 

1. OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, așa cum a fost aprobată cu 

modificările și completările ulterioare prin Legea 49/2006 (Codul rutier), publicată în Monitorul 

Oficial 670/03.08.2006; 

2. HG pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guverului nr. 

195/2002 privind circulația pe drumurile publice nr.1391/2006 Publicată în Monitorul Oficial 

876/26.10.2006; 

3. Norme pentru securitatea muncii la activitatea de conductor auto; 

4. Chestionare pentru obținerea permisului de conducere auto; 

 


