MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COMUNA SLOBOZIA-CONACHI
JUDEŢUL GALAŢI
TEL/ FAX 0236824840/ 0729940196
E-mail: ioanamav@yahoo.com

ANUNŢ
1. Baza legală
In conformitate cu :
-H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea 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,
-Hotărârea nr. 1027 din 11 noiembrie 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. nr. 286/2011,
-Adresa nr. 13320/10916/20.09.2017 emisă de I.S.J. Galați privind aprobarea vacantării
postului de muncitor II pentru microbuz școlar din statul de funcții al Școlii Gimnaziale nr. 1
comuna Slobozia Conachi, județul Galați
-Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 24 din 22.09.2017
Şcoala Gimnazială nr.1 comuna Slobozia Conachi, tel-fax/ 0236824840 organizează
concurs pentru ocuparea unui post vacant muncitor II pentru microbuz școlar.
Școala Gimnazială nr. 1 comuna Slobozia Conachi, cu sediul în comuna Slobozia
Conachi, județul Galați, tel/fax 0236824840, organizează în data de 19 octombrie 2017, ora
9,00, concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor II pentru microbuz școlarpersonal nedidactic, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, cu statut contractual de
execuție.
2. Condiții generale de participare la concurs
Conform art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea 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, cu modificările și
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completările ulterioare, pentru a ocupa un post vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să
îndeplinească următoarele condiții generale:
a)
au cetățenia română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparținând Spatiului Economic European si domiciliul in România;
b)
cunosc limba româna, scris si vorbit;
c)
au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)
au capacitate deplină de exercițiu;
e)
au o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează atestată pe
baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
f)
îndeplinesc conditiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice
potrivit cerințelor postului scos la concurs
g)
nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra
umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau in legatură cu serviciul, care
impiedică infăptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracâiuni săvârșite
cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației in care a
intervenit reabilitarea
3. Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de muncitor II pentru microbuz
școlar
Candidații trebuie să îndeplinească și următoarele condiții specifice:
•
•
•
•
•

Nivel studii- minim clasa a X a/ școală profesională;
Deținerea permisului de conducere categoria „D" - obligatoriu minim 2 ani vechime;
Deținerea unui atestat profesional pentru conducătorii auto care efectuează transport
public de persoane, în termen de valabilitate;
Deținerea cartelei tahograf electronic valabile;
Experiența profesională în calitate de șofer profesionist;

4. Dosarul de concurs
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs
cuprinde următoarele documente:

care va

➢ Opis ( 2 exemplare, unul rămâne la dosar altul la candidat);
➢ cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii organizatoare;
➢ copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
după caz;
➢ 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;
➢ copie permis de conducere categoria „D" - obligatoriu minim 2 ani vechime;
➢ copie după atestat profesional pentru conducătorii auto care efectuează transport public
de persoane, în termen de valabilitate;
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➢ 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;
➢ adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, nr, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
➢ aviz psihologic de la cabinet autorizat ministerul transporturilor;
➢ cazier judiciar;
➢ cazierul conducătorului auto de la Serviciul Circulație al județului Galați ;
➢ copie a cartelei/cardului tahograf electronic(e) valabil(e);
➢ adeverință privind vechimea / copie după cartea de muncă/Revisal din care să reiasă
experiența profesională în calitate de șofer profesionist;
➢ curriculum vitae.
.
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.

Important
a)Nu se acceptă depunerea de dosare incomplete. Dosarul trebuie să conțină toate documentele în
ordinea enumerată mai sus.
b)Fiecare candidat își va depune dosarul cuprinzând documentele solicitate, la sediul unității
școlare organizatoare a concursului, primind număr de înregistrare.
c)Fiecare pagină a dosarului va fi numerotată de la 1 la n.
d)în opisul dosarului obligatoriu vor fi înscrise
- expresia: „Acest dosar conține un număr de
pagini, numerotate de la 1 la ...;
- data depunerii dosarului;
- numele candidatului și semnătura;
- numele și prenumele persoanei desemnate să primească dosarele candidaților precum și
semnătura.
Din momentul primirii dosarului fiecărui candidat, persoana care le-a primit este răspunzătoare
pentru păstrarea acestora în deplină siguranță, iar introducerea sau extragerea de acte din dosar
este strict interzisă.
Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul Scolii Gimnaziale nr. 1 comuna Slobozia
Conachi, în intervalul 10,00-14,00, până cel târziu pe data de 11.10.2017, ora 14,00.
Informații suplimentare se pot obține de la dna secretar Doană Georgeta- tel fix 0236824840, tel
mobil 0729940196.
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5.Tipul probelor de concurs
Concursul se va desfășura in următoarele etape:
1. selecția dosarelor de concurs, care se finalizează cu admis/respins;
2. proba scrisă: test tip grilă care va conține 26 de întrebări, cu 1 - 2 variante de
răspuns, conform chestionarelor aprobate de către SPCLEP. Pentru fiecare răspuns
corect se vor acorda câte 2 (două) puncte - minimum 44 puncte, maximum 52 de
puncte;
3.proba practică: conducere în trafic, între 20 - 40 minute/fiecare candidat. Proba se
finalizează cu admis/respins.
4. interviu
Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidații declarați admiși la
etapa/proba precedentă.

6.Calendarul concursului

Publicarea anunțului

27 septembrie 2017

Depunerea dosarelor de concurs ale candidaților la Școala 28 septembrie-11 octombrie
Gimnazială nr. 1 com.Slobozia Conachi

2017, între orele 10,00-14,00

Selecția dosarelor de către membrii Comisiei de organizare și 12 octombrie 2017, ora 12,00
desfășurare a concursului
Afișarea rezultatelor selectării dosarelor

12 octombrie 2017, ora 15,00

Susținerea probei scrise

19 octombrie 2017, ora 9,00

Afișarea rezultatelor probei scrise

19 octombrie 2017, ora 13,00

Depunerea contestațiilor privind notele obținute la proba scrisă

19 octombrie 2017, interval
orar 13,00-14,00

Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor pentru proba 19 octombrie 2017, ora 14,00
scrisă
Susținerea probei practice

19 octombrie 2017, ora 14,00

Afișarea rezultatelor probei practice

19 octombrie 2017, ora 15,00
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Susținerea interviului

19 octombrie 2017, ora 15,00

Afisarea rezultatelor interviului

19 octombrie 2017, ora 16,30

Afișarea rezultatului final al concursului

19 octombrie 2017, ora
18,00

7. Desfășurarea concursului
Concursul se va organiza la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 comuna Slobozia Conachi și
constă în 4 etape succesive, după cum urmează:
➢ Selecția dosarelor, conform calendarului de desfășurare a concursului-se
finalizează cu admis/respins
➢ Proba scrisă-maxim 52 puncte, minim 44 puncte
➢ Proba practică- se finalizează cu admis/respins
➢ Interviu- se finalizează cu admis/respins
Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidații declarați admiși la etapa/proba
precedentă.
8.Ocuparea postului
Ocuparea postului se va face de către candidatul care obține cel mai mare punctaj la proba scrisă
și calificativul admis la proba practică și interviu.
În cazul în care niciun candidat nu obține punctajul minim pentru a fi admis se reorganizează
concursul la o data ulterioară, cu respectarea tuturor prevederilor legale.

9. Tematica concursului
➢ Cap. 4-Obligațiile lucrătorilor –art.22 și 23 –din Legea nr. 319/2006
➢ Codul rutier completat și actualizat la data concursului
➢ Conduită preventivă în circulația rutieră
➢ Măsuri de prim ajutor în caz de accidente
➢ Timpii de conducere și odihnă
➢ Reguli de transport în traficul național și internațional de persoane.
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10. Bibliografie
➢ O.U.G.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și
completările ulterioare- Noul Cod Rutier actualizat pe 2017.
➢ Legea nr. 52/2010 privind aprobarea OG 21/2009 pentru modificarea și completarea OG
37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de
conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor
de înregistrare a activității acestora
➢ Legea nr. 319/14.07.2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și
completările ulterioare
➢ Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile
și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare
➢ Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, art.10-57, art.175-191, art. 192-210, cu modificările și
completările ulterioare

Președinte al comisiei de organizare

Secretar al comisiei,

și desfășurare a concursului
DIRECTOR,
PROF. FLOREA LUCICA
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