ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
PRIMĂRIA COMUNEI SCHITU
ANUNŢ
PRIVIND CONCURSUL ORGANIZAT DE
PRIMĂRIA COMUNEI SCHITU, JUDEŢUL GIURGIU
1. Primăria comunei SCHITU, judeţul Giurgiu, organizează în data de 12.02.2016,
concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale de şofer transport şcolari , studii
generale/medii, din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Atribuţiile acestei funcţii contractuale, înscrise în fişa postului, sunt:
1. asigura transportul elevilor din satele Schitu, Bila, Cămineasca ;
2. asigura transportul elevilor la activitatile cultural-sportive organizate de scolile din
comuna Schitu, judetul Giurgiu :
3. raspunde, cu aprobarea Primarului, solicitarilor pentru transportul diverselor obiecte
si materiale necesare desfasurarii procesului de invatamant;
4. asigura, cu aprobarea Primarului, transportul cadrelor didactice la diverse instruiri si
pregatiri de specialitate organizate de catre Inspectoratul Scolar al Judetului Giurgiu;
5. asigura transportul copiilor inscrisi in diverse competitii sportive organizate inclusiv
sambata, duminica sau in sarbatorile legale;
6. asigura transportul personalului Primariei la solicitari;
7. duce la indeplinire sarcinile primite de sefii ierarhici;
8. face verificarea periodica si revizia tehnica a mijloacelor de transport;
9. raspunde de incadrarea in normele de consum de combustibil a mijloacelor de
transport.
Proba scrisă a concursului va fi susţinută în data de 12.02.2016, ora 10.00, proba
practică pe data de 15.02.2016, ora 10,00 iar interviul va fi susţinut în data de
16.02.2016, ora 10.00.
2. Pentru participarea la concurs, candidaţii pot depune dosarele de înscriere la
sediul Primăriei comunei Schitu, judeţul Giurgiu, la d-na Gavrilescu Aurelia, până la
data de 29.01.2016, ora 16.00 şi vor cuprinde cel puţin următoarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs adresata primarului comunei Schitu,
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit
legii,
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta
efectuarea unor specializari,
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă
care să ateste vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar;
f) cazier auto ;

g) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata
cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al
candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
h) curriculum vitae.
i)aviz pshiologic ;
j) permis de conducere categoria B+D1.
k )certificat privind circulaţia persoanelor pe drumurile publice (atestat transport
persoane ARR ) ;
In termen de maximum 2 zile lucratoare de la data expirarii termenului de
depunere a dosarelor, respectiv până la data de 03.02.2016, ora 16.00, comisia de concurs
are obligatia de a selecta dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de
participare la concurs. În acest sens va fi încheiat un proces verbal care va fi semnat de
toţi membrii comisiei.
3. Persoanele participante la concurs trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) are cetaţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale (21 ani);
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata
pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare
abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii
specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra
umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul,
care impiedică 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.
4. Concursul va cuprinde trei etape:
-selecţia dosarelor – la sediul Primăriei comunei Schitu, până la data de
03.02.2016, ora 16.00,
-proba scrisă - la sediul Primăriei comunei Schitu, la data de 12.02.2016, ora 10.00,
-proba practică la data de 15.02.2016, la ora 10,00;
-interviul - la sediul Primăriei comunei Schitu, la data de 16.02.2016, ora 10.00.
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