Școala Gimnazială Nr.1 Gohor
Com. Gohor, Jud. Galați
TEL: 0371075860
E-mail: scoalagohor@yahoo.com

ANUNŢ
CONCURS PENTRU POSTUL DE ŞOFER
(1,00 normă)
Școala Gimnazială Nr.1 Gohor, organizează concurs de ocupare a postului de şofer, categoria
D, pentru microbuzul şcolar (transport elevi) -1,00 normă.
Concursul va avea loc pe data de:
a) 6.12.2017, proba scrisă la ora 10,00
b) 6.12.2017, interviul si proba practica la ora 12,00
La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

au cetăţenie română, cetăţenia altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi domiciliul în România.
cunosc limba română scris şi vorbit.
studii generale/medii
deținere atestat transport personae
vechime – minim doi ani
au vârsta minimă reglementată de prevederile legale.
au capacitate deplină de exerciţiu.
au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează.
îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime sau alte condiţii specifice potrivit postului scos la
concurs.
nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni

TIPUL PROBELOR DE CONCURS:
Proba scrisă

- Test tip grila
- Chestionar de circulatie rutiera pentru obtinerea permisului de conducator auto

Interviu si proba practica- conducerea microbuzului
DOSARUL DE CONCURS
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta în perioada 6 11 2017- 23.11. 2017, la
secretariatul unităţii de învăţământ, un dosar care va conţine următoarele documente :
• opis (2 exemplare, unul rămâne la dosar altul la candidat);
• cerere pentru participare la concurs;
• curriculum vitae;
• copie xerox carte de identitate (sau buletin) în termen de valabilitate;
• copie xerox permis de conducere categoria „D";
• copie xerox după atestat profesional pentru conducătorii auto care efectuează transport public de
persoane;

• fisa medicală (examen psihologic);
• cazier judiciar;
• adeverinţă privind vechimea / copie xerox după cartea de muncă din care să reiasă experienţa
profesionala, daca este cazul.
• recomandare de la ultimele două locuri de muncă, vizate de conducătorii unităţilor respective ,dacă e
cazul.
• alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului;
Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Secretariat - tel 0371075860
PROGRAM DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:
- Publicarea anunțului- 6 nov 2017
- Depunerea dosarelor- 8-23 nov 2017
- Selectia dosarelor 27-nov 2017
- Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 27 nov
- Depunerea contestației privind rezultatele selecției dosarelor- 28 nov 2017
- Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor- 29 nov 2017
- Susținerea probelor- 6 dec 2017
- Afișarea rezultatelor probelor-7 dec 2017
- Depunerea contestațiilor- 8 dec 2017
- Afișarea rezultatelor contestațiilor- 9 dec 2017
- Afișarea rezultatelor finale- 9 dec 2017

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de ocupare a postului de Sofer
Etapa I – proba scrisa;
Etapa II – interviu;
1. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită al personalului contractual din
autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare:
Cap. 2 – Norme generale de conduită profesională a personalului
contractual – art. 5-7, art. 12;
2. O.U.G. nr.195/2002, completată și actualizată la data concursului, privind circulația pe
drumurile publice;
3. H.G. nr. 1391/2003 completată si actualizată la data concursului, privind aprobarea
4. Regulamentului de aplicare a O.U.G.195/2002 privind circulația pe drumurile publice;
5. Ordonanta Guvernului nr.2/2001, actualizată, privind regimul juridic al
contravențiilor;
6. Legea 319/2006 a Securității și Sănătății în Muncă 2006, actualizată.
7. H.G.38/2008, actualizată, privind organizarea timpului de muncă al personaleor care
efectuează activități mobile de transport rutier
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