MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SFINȚII ÎMPĂRAȚI”,COMUNA BALTA DOAMNEI
Localitatea Balta Doamnei, jud. Prahova, cod SIRUES 637255, CF 28953260
Telefon/ fax: 0244 / 469189; e-mail: scoala.baltadoamnei@gmail.com
UNITATE CU PERSONALITATE JURIDICĂ

Şcoala Gimnazială „Sfinții Împărați”, Comuna Balta Doamnei, județul Prahova organizează concurs pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant de :SOFER MICROBUZ SCOLAR
Concursul este organizat în baza H.G. nr. 286 din 23 martie 2011, modificat și completat de H.G. nr. 1027/2014
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23
martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

o

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului
Economic European și domiciliul în România;

o

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

o

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

o

d) are capacitate deplină de exercițiu;

o

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;

o

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului
scos la concurs;

o

g) 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.

o

I.Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractual de SOFER MICROBUZ
SCOLAR sunt:
- nivelul studiilor – medii liceale;
- poseda permis de conducere categoria “D” ,
- poseda atestat pentru trasportul rutier de persoane, eliberat de ARR
- poseda card tahograf
-vechime-minim 6 luni
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractual de SOFER MICROBUZ
SCOLAR sunt:

o

nivelul studiilor – medii liceale

o

atestat professional de transport persoane;

o

permis de conducere valabil categoria D;

o

vechime :minim 6 luni

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Atributiile postului
Asigura transportul elevilor la scoli si retur ,
Poseda cunostiinta de mecanica auto ,
Verifica zilnic starea tehnica a masinii ,
Completeaza zilnic foile de parcurs ,
Ajuta elevii la urcarea si cobararea din masina ,
Mentine masina in stare buna de functionare ,
Efectueaza si alte sarcini trasate de catre conducerea unitatii , in conformitate cu nevoile unitatii de invatamant ,
Va respecta normele specifice de securitate a muncii, circulatie rutiera si regulamentul de ordine interna al institutiei
BIBLIOGRAFIE
- Constitutia Romaniei -republicata
- Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - titlul III al Părţii a VI a şi Partea VII;
- Ordonanta guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
- Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
- Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii;
- Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă:
Cap. 4 – Obligaţiile lucrătorilor – art. 22 şi 23
- O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice cu modificarile si completarile la zi;
- HG. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002. cu
modificarile si completarile la zi;
- HG nr. 38 din 16 ianuarie 2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de
transport rutier

Concursul pentru ocuparea postului de SOFER MICROBUZ SCOLAR se va organiza conform calendarului următor:

o

15.11.2021, ora 10.00, proba practica;

o

15.11.2021, ora 12.30, proba interviu.

Probele de concurs se vor desfasura la sediul Scolii Gimnaziale ‘’Sfintii Imparati’’,Comuna Balta Doamnei.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului(22.10.202104.11.2021),intre orele 9-13.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs
candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1.

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității 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 și 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.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în
formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este
declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar,
cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă
vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale „Sfinții Împărați”, Comuna Balta Doamnei, județul Prahova,
telefon 0244/469189 / 0729416677.

Calendarul concursului:
21.10.2021-publicarea anuntului;
22.10-04.11.2021-depunerea dosarelor;
05.11.2021-selectia dosarelor si afisarea rezultatelor-ora 12;
08.11.2021-depunerea contestatiilor privind selectia dosarelor;
09.11.2021-solutionarea contestatiilor şi afişarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere;
15.11.2021-sustinerea probelor de examen;
15.11.2021-ora 14-contestatii;
16.11.2021-ora 10-solutionarea contestatiilor si afisarea rezultattelor finale

