PRIMĂRIA COMUNEI TESLUI
Comuna Teslui, Judeţul Olt tel.0249467701;fax.0249/467788
e-mail:primateslui@yahoo.com

ANUNȚ

             organizare concurs pentru ocuparea postului de șofer microbuz școlar

          Primăria comunei Teslui, cu sediul în comuna Teslui, sat Cherleștii din Deal,Str.Principală nr.28 județul Olt, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/2022:
               Șofer microbuz școlar - post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată, in cadrul Compartimentului Administrativ  
Durata timpului de muncă: durată normală a timpului de munca

       A –Condiții generale de participare la concurs( conform art.15 din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice) :
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) 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;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

            B- Condiţii specifice de participare la concurs:
- nivelul studiilor – studii generale sau medii;
- vechime în muncă minimum 2 ani;
- permis de conducere categoria B și D
- atestat profesional pentru conducătorii auto care efectuează transport public de persoane în termen de valabilitate
- aviz psihologic de la cabinet autorizat
- adeverință medicală eliberata de medicul de familie

           C- Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
  -proba scrisă: în data de 06.02.2023, ora 10.00, la sediul instituției;           
  -proba interviu: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise(cf art. 41 din HG 1336/2022, respectiv  09 .02.2023, ora 10.00)
             Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile lucratoare de la afişare, la sediul instituției, respectiv data de 30.01.2023, ora 16.00. Selecția dosarelor de concurs se va face  in termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor(art 36 din Regulamentul-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice), respectiv-01.02.2023.Rezultatele selecției dosarelor de concurs se afișează la sediul Primăriei Teslui in termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut mai sus-02.02.2023. Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afișare la sediul Primăriei Teslui, in termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei.
Conform art. 35 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:
-cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
-copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz
-copia 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 către instituția publică(Permis de conducere categoria D, Atestat pentru transport rutier de persoane, eliberat de ARR)
-copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în copie;
-cazierul judiciar;
 -adeverință medicală  eliberată de medicul de familie al candidatului;
-Aviz psihologic
-Curriculum vitae, model european.
  - Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
                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.

       D-BIBLIOGRAFIE
- Constituția României -republicată
- Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea nr.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. IV – Obligaţiile lucrătorilor – art. 22 şi 23
- O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice cu modificările și completările la zi;
- HG. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002. cu modificările și completările la zi;
- HG nr. 38 din 16 ianuarie 2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier
NOTĂ: Se vor avea in vedere formele la zi ale actelor normative din bibliografie.
       Atribuțiile postului:
-Asigură transportul elevilor la școli și retur 
-Posedă cunoștinte de mecanică auto ;
-Verifică zilnic starea tehnică a mașinii ;
-Completează zilnic foile de parcurs ;
-Ajută elevii la urcarea și coborârea din mașină ;
-Menține mașina in stare bună de funcționare ;
-Efectuează și alte sarcini trasate de către conducerea UAT Teslui , in conformitate cu nevoile unității de invățământ și ale Primăriei ;
-Va respecta normele specifice de securitate a muncii, circulație rutieră și regulamentul de ordine internă al instituției
          Date contact: email : primateslui@yahoo.com sau la sediul instituției.




                                            PRIMAR,
                                                 MIHĂIȚĂ LĂZĂRESCU


