ANUNŢ
În temeiul prevederilor H.G. nr. 286/2011 – Regulament cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

Palatul Copiilor, Municipiul Ploiesti, str.Marasesti, nr.239
Organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de
șofer studii (M) – durată nedeterminată, normă întreagă
CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

1. Conditii generale de ocupare a posturilor :
are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic european şi domiciliul în România;
cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
are vârsta minima de 18 ani reglementată de prevederile legale;
are capacitate deplină de exerciţiu;
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;
îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
nu a fost condamnată 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 intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
2.
Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă
nederminată, cu normă întreagă de șofer transport elevi .
Absolvent liceu cu diplomă de bacalaureat sau scoală generală . Constituie avantaj
școala pentru mecanici auto sau echivalentă atestată cu certificat / diploma;
Posedă permis de conducere categoria “ B, C, D și E”;
Posedă atestat pentru trasportul rutier de persoane , eliberat de ARR ;
Posedă cunoștiințe temeinice de legislație rutieră;
Experiență în conducerea autovehiculului de minim 3 ani și 6 luni;
Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate eliberată de un cabinet
medical specializat în ceea ce privește examinarea conducătorilor auto;
Aviz psihologic;
Adeverință care să ateste vechimea în muncă și vechimea de conducător auto;
Copia fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale sau recomandare
de la ultimul loc de muncă;
Posedă cunoștințe de mecanică auto;
Abilități de relaționare – comunicare ,
Abilități pentru munca în echipă;
Disponibilitate la un program flexibil .

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs
care va cuprinde următoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii, conform
modelului pe care îl găsiți la secretarul comisiei de concurs ;
b) Declarație pe proprie răspundere care să ateste că nu a fost și nu este
urmărit penal- conform modelului care se găsește la secretarul comisiei de
concurs;
c) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz;
d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care
atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă
îndeplinirea condiţiilor specifice;
e) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o
adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în
specialitatea studiilor, copie raport per salariat REVISAL;
f) cazierul judiciar;
g) adeverinţa 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, cu
menţiunea “apt pentru postul de șofer”;
h) curriculum vitae care să ateste locurile de muncă în care a mai frecventat și
studiile de specialitate ;
Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului .

NOTĂ: VĂ RUGĂM SĂ ARANJAȚI DOCUMENTELE ÎN DOSAR
CONFORM ORDINII MENȚIONATE MAI SUS ȘI SĂ VĂ ASIGURAȚI CĂ
AVEȚI DEPUSE TOATE DOCUMENTELE PENTRU A PUTEA SĂ TRECEȚI
DE PRIMA ETAPĂ DE VERIFICARE A DOSARELOR .

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:
- depunerea dosarelor se va face până la data de 23 august 2017 ora 15 00 la sediul Palatului
Copiilor, Municipiul Ploiesti, str.Marasesti, nr.239, de luni până vineri între orele 9 00 – 15 00 .
- proba scrisă se va desfăşura în data de 22 septembrie 2017 ora 900 la sediul sediul Palatului
Copiilor, Municipiul Ploiesti, str.Marasesti, nr.239.
TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ȘOFER
•
•
•
•
•
•
•

Cunoștințe de legislație rutieră;
Cunoștințe de mecanică auto;
Timpul 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.

BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ȘOFER studii (G; M)
• Legea privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatiile si institutiile
publice nr. 477 /2004, Publicata in M.O., Partea l nr. 1105 din 26.11.2004.
• O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice- Codul rutier actualizat;
• HG nr. 38 din 16 ianuarie 2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor
care efectueaza activitati mobile de transport rutier republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
• Normele privind protecţia muncii.
Concursul constă în 4 etape succesive:
- selecţia dosarelor de înscriere
- proba scrisă
- proba practică
- interviu
Dosarele de concurs se vor depune la registratura Palatului Copiilor, Municipiul Ploiești, dupa o
verificare prealabila privind continutul documentelor din dosar , conform graficului.

DIRECTOR,
prof. Silviu Anghel

Afișat azi, 03.08.2017

