ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
PRIMĂRIA COMUNEI VIZANTEA-LIVEZI
Tel.0237/264225 ; 0237/264277
ANUNŢ CONCURS PENTRU POSTUL DE
ŞOFER TRANSPORT ELEVI

Primăria comunei Vizantea-Livezi , judeţul Vrancea , anunţă scoaterea la concurs a postului
contractual vacant de -şofer transport elevi , necesar pentru deservirea microbuzului şcolar pentru
transportul elevilor.
Concursul va avea loc pe data de 7 februarie 2017, ora 10,00- proba scrisa;
- 8 februarie 2017, ora 10, 00-intreviu;
Pentru înscrierea la acest concurs , candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :
- Permis conducere corespunzător categoriei de transport:B ; CE ; DE.
- Să nu fi suferit vreo condamnare;
- Să aibă atestat profesional pentru transport public de persoane în termen de valabilitate;
- Să îndeplinească condiţiile medicale şi psihologice necesare ocupării postului;
- Domiciliul în localitate.
Dosarul pentru înscrierea la concurs va conţine următoarele documente :
- cerere pentru participare la concurs adresată primarului comunei Vizantea-Livezi,judeţul
Vrancea;
- copie act de identitate în termen de valabilitate;
- copie permis de conducere ;
- copie atestat profesional pentru transportul public de persoane în termen de valabilitate;
- cazier judiciar ;
- cazierul conducătorului auto de la Serviciul de circulaţie rutieră al judeţului Vrancea
- fişa medicală ;
- aviz psihologic – de la cabinet autorizat de Ministerul transporturilor;
- copie acte de studii ;
- copie carnet de muncă din care să rezulte vechimea ca şofer profesionist, dupa caz;
- curiculum vitae .
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 10 zile lucratoare, de la apariţia
anunţului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei Vizantea-Livezi, între orele 9-15.
Nu se acceptă dosare incomplete.
Fiecare candidat va depune dosarul la sediul unităţii,primind un număr de înregistrare.Fiecare
pagină va fi numerotată de 1 la n.
În opisul dosarului vor fi înscrise :
- Expresia ,,Acest dosar conţine un număr de .....pagini,numerotate de 1 la.......;
- Data depunerii dosarului ;
- Numele şi prenumele candidatului şi semnătura ;
- Numele şi prenumele persoanei care a preluat dosarul şi semnătura.
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Concursul se desfăşoară sub forma următoare :
- Proba scrisă - Test grilă cu subiecte de legislaţie rutieră,conduită preventivă,măsuri de prim
ajutor,timpi de conducere şi odihnă,reguli de transport în traficul naţional şi internaţional
(maxim 70 puncte);
- Evaluare CV-ului (maxim 30 puncte).
Contestaţiile se pot depune doar la proba scrisă în termen de 1 oră de la afişarea
rezultatelor.Rezolvarea contestaţiilor se va realiza de către comisia de contestaţii în aceiaşi zi prin
recorectarea testului candidatului în faţa candidatului.Rezultatul contestaţiei este definitiv.
Candidatul se consideră admis dacă a totalizat minim 60 puncte.Ocuparea postului se va face în
ordinea descrescătoare a punctajului total obţinuţ.
Conducătorul auto care a obţinut cel mai mare punctaj este considerat angajat începând cu
următoarea zi a susţinerii examenului,încheiandu-se contractul de muncă pe o perioadă
nedeterminată.În perioada în care conducătorul auto nu efectuează transport cu elevii,va fi la
dispoziţia conducătorului instituţiei,prestând alte sarcini specifice ce vor fi prevăzute în fişa postului.
BIBLIOGRAFIE :
1. Constituţia României ;
2. O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,republicată ;
3. Hotărârea Guvernului României pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,republicată ;
4. Legea nr.52/2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2009 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernuluinr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a
regulilor privind perioadele de conducere,pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor
auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora;
5. Norme pentru securitatea muncii la activitatea de conducător auto.
Informaţii suplimentare : tel .0237/264225 şi 0237/264277

Primar,
Ciobotaru Dragos -Fanica
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