
ROMANIA
JUDETTTL GORJ
PRIMARIA COMIJNEI SCOARTA
LOCALITATEA SCOARTA
srR. PRINCIPALA, NR.s3
Nr. 1723 din 03.02.2022

.\ ANUNT

In temeiul dispoZiliilor art. tr din Legea nr. 20312020 pentru modificarea gi completarea Legii
nr.55/2020 privind unele mdsuri pentru prevenirea gi combaterea efectelor pandemiei de COMD-
19 qi a prevederilor H.Gv. nr. 286 din 23 martie 2011 (xactualizat*) pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzitor funcliilor contractuale gi a criteriilor de promovare in grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pldtit din
fo n duri pub I i ce, PRIMARIA C OMTINEI S C O ARTA, JUDETUL GORJ, o r ganizeazd:

Concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadi nedeterminat1" a postului aferent
funcliei contractuale de executie vacante de $ofel pe microbuzul Ecolar, treapta profesionala I,
CompaI'timenful Tehnic, din aparatul de specialitatea al primarului comunei Scoarla - Judeful
Gorj, cu durata normali a timpului de lucru de 8 orelzi, respectiv 40 ore/siptimAnd.

Data gi Iocul organizirii concursului:
Concursul se va desfrgura la sediul primdriei comunei Scoarla, localitatea Scoarfa, strada

Principald, nr.83, judeful Gorl gi va consta in urrn[toarele probe:
r seleclia dosarelor de inscriere - 17 februarie2022:
o proba scrisd in data de 25 febru arie2022, ora 0900;

. proba interviu, la o dati ce va fi comunicatd odati cu rezultatele probei scrise, in termenul
legal de maximum 4 zlle lucrdtoare de la data suslinerii probei scrise.
Dosarele de inscriere la conculs se depun la sediul primdriei comunei Scoar.ta, judegul

Gorj, in termen de 10 zile lucritoare de la data afiqdrii anunlului pe pagina de intemet a prirndriei
comunei Scoarla, Judepl Gorj, la sediul prim[riei comunei Scoarfa, localitatea Scoar{a, str.
Principald, nr.83, judeful Gorj, in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea III-a qi in cotidianul
,,GORJEANUL" , respectiv in perioada 03.02.2022 - 16.02.2022, ora 1600.

Raportat la prevederile art.6 din H.Gv. nr. 286 din 23 martie 2011 (*actualizat*) pentru
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzitor func{iilor contractuale gi a criteriilor de promovare in
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
plitit din fonduri publice, in vederea participlrii la concurs, candidalii depun dosarul de inscriere
la concurs, care va confine in mod obligatoriu:

1, cerere de inscriere la concurs adresati conducdtorului autoritl1ii sau institutriei publice
o[ganzatoare,

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestd identitatea, potrivit legii, dupi
aaz;

3. copiile documentelor care s[ ateste nivelul studiilor gi ale altor acte care atestl
efectuarea unor specializdri, precum Ei copiile documentelor care atestd indeplinirea
condiliilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institugia public6 (Permis
de conducere categoria D, Atestat pentru transport rutier de persoane, eliberat de

ARR, Card tahograf);
4. carnetul de munc[ sau, dupd caz, adeverinJele care atesti vechimea in munci, in meserie

qi/sau in specialitatea studiilor, in copie;



5. cazierul judiciar sau o declaraJie pe

care s1-l fac[ incornpatibil cu funclia
cazierul auto;

propria rdspundere cd nu are antecedente penale

pentru care candtdeazd;

figd rnedicald care si ateste starea de sinltate corespunzdtoare eliberatd

rnedical specializat in ceea ce priveqte examinarea conducdtorilor auto,
de un cabinet

8. aviz psihologic;
9. curriculum vitae;
Copiile de pe actele prevdzute mai sus, se prezintd insolite de documentele originale, care se

certificd pentru confirmitatea cu originalul de citre secretarul comisiei de concurs.

Conditriile generale previzute de art. 3 din Regulamentul-cadru anex6 la H.G. nr.

286120lt privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant

.or"rpun"-Ato r fu nc{ii I or conffactu al e, cu modific[ril e qi comp let[ri I e ulterioare :

a) are cet[lenia romAn6, cetiJenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor' 
aparfindnd Spafului Economic European 9i domiciliul in RomAnia;

b) cunoagte limba romin[, scris qi vorbit;
c) are vArsta minimd reglementatd de prevederile legale;

d) are capacitate deplind de exercitriu;

e) are o stare de s[nitate corespunzdtoare postului pentru care candideazil, atestatdpebaza

adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitdlile sanitare abilitate;

0 indeplinegte condiliile de studii qi, dup[ caz, de vechime sau alte condilii specifice

potrivit cerinlelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnatd definitiv pentru sSvArgirea unei infracliuni contra umanitdlii,

contra statului ori contra autoritefli, de serviciu sau in legdtur[ cu serviciul, care

impiedic[ infrptuirea justiliei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infracliuni

s6vArgite cu intenlie, care ar face-o incompatibild cu exercitarea func{iei, cu excep{ia

situaliei in care a intervenit reabilitarea'
Condifii specifice:

- studii medii liceale absolvite cu diplomd de bacalaureat,

- permis de conducere categoria "D";
- atestat pentru transportul rutier de persoane, eliberat de ARR;
- card tahograf;
- condiliile minime de vechime in munci necesare ocupdrii func{iei contractuale: minimum 4 ani

Atribufile specifice prevdzute in figa postului funcliei contractuale de execufie vacante de

$ofer pe microbuzul qcolar, treapta profesionala I, Compartimentul Tehnico din aparatul de

specialitate al primarului comunei Scoarfa - Judepl Gorj, sunt urmitoarele:

ffansportul elevilor cu ocazia manifestdrilor culturale si competiliilor sportive prevdzute in

calendarele de activitdli;
- transportul elevilor ct ocaziavizitelor de studiu;
- transportul elevilor cu ocaziaparteneriatelor Ecolare bilaterale nafionale ;

- transportul elevilor cu ocaziaproiectelor educagionale gcolare qi extraqcolare;

- transportul cadrelor didactice ale unitigii gcolare respective, la conferin,te, intAlniri de lucru,

consfrtuiri, fard, a perturba sub nici o formd transportul elevilor la qcoald gi spre domiciliu

acestora;
- utilizarea microbuzelor qcolare pentru transportul elevilor este permis[ doar dacd acestea

indeplinesc toate condifile legale (se afl6 in stare tehnicd corespunz[toare, sunt dotate

conform legislaliei in vigoare, unitatea posed[ certificat de transport in cont propriu pentru

microbuzul respectiv, sunt achitate taxele de drum, asigurarea RC{ asigurare pentru

persoanele transPortate, etc) ;



- pentru mtjloacele de transport qcolar conducerea unitdlii de invd![mAnt este cea care
stabilegte orarul de funcfionare, traseul, num[rul de elevi transportafi intr-o cursd qi
numdrul de curse efectuate zllnic;

- la stabilirea orarului de funclionare se vor avea in vedere:
- orele de incepere ale cursurilor,
- timpul necesar parcurgerii traseului,
- starea drumurilor;
- condigiile moteo in funclie de anotimp;
- numirul de eulse efectuat de respectivul mrjloc de transport;
- orice alt factor care poate influenla orarul de funcfionare;
- in caztri bine justificate se soliciti printr-un memoriu justificativ aprobarea inspectorului

qcolar general pentru decalarea orelor de incepere a cursurilor. Traseul cu sta{iile de
imbarcare Ei debarcare ale elevilor va fi discutat ?n Consiliul de Administralie al unitilii
gcolare gi propus spre aprobare Consiliului Local ,- pentru orice incident peffecut in timpul imbarcdrii - debarc[rii elevilor, in alte locuri decit
cele stabilite, va fi rdspunzdtor direct conducdtorul auto sau persoana care decide acest
lucru;

- ?n cazul transportului elevilor din ciclul pregcolar sau primar aceEtia vor fi obligatoriu
insolifi pe intreaga duratd a deplaslrii de cltre un cadru didactic numit prin decizie a
directorului in acest sens. Se recomandd asigurarea prezenlei unui cadru didactic pe intrega
duratd a deplasdrii indiferent de virsta elevilor, in scopul supravegherii acestora qi
asigurdrii condigiilor de securitate ;

- numdrul de elevi transportafi intr-o cursd nu poate depasi num[ru] locurilor;
- in cazuri bine justificate si ldrd a perturba graficul de tansport al elevilor, microbuzele pot

fi folosite (eventual concomitent) gi pentru transportul cadrelor didactice sau altor categorii
de angajafi ai unitdlii de invdlImdnt, specificdndu-se exact, nominal persoanele angajate ale
institugiei qcolare care se deplaseazd, pe ce rute si pe grafice orare ;- pentru utllizarea microbuzului gi pe alte trasee dec6t cele stabilite, fard, a perturba graficul
de transport;rl elevilor, este nevoie de o noti de fundamentare intocmiti de directorul qcolii
gi avizatd de cdtre inspectorul scolar generallinspectbrul qcolar general adjunct. Acest lucru
este posibil temporar gi in cazuri bine justificate, in condiliile respectdrii legislafiei in
vigoare in ceea ce privegte transportul de persoane. Microbuzele Ecolare nu pot efectua
transport public de persoane la terfe persoane sau unitdli ;

- se interzice cu desdvdrgire transportul simultan al elevilor qi al altor persoane care nu sunt
angajali ai unitdpii/unitdlilor de invltdm6nt deservite de microbuzul qcolar;

- rdspunderea disciplinard pentru incilcarea prevederilor acestui articol apa(ine
conduc[torului mijlocului de transport Ei poate conduce in funcfie de repetabilitate qi
gravitate p6ni la desfacerea contractului de muncd. Responsabilitatea privind eliberarea
foilor de parcurs, semnarea, precum si trimiterea conducdtorilor auto cu microbuzele
Ecolare pe traseele stabilite o are coordonatorul de transport al unit[1ii scolare delindtoare a
microbuzului (sau a Consiliului Local in cazul in care microbuzul este inmatriculat pe
acesta), cu respectarea cu strictele a regulamentelor de transport percoane intern.

Bibliografia qi tematica stabilite in vederea desfiEurdrii concursului de recrutare pentru
ocuparea, pe perioadi nedeterminat[ a postului aferent funcliei contractuale de execufie vacante de

$ofer pe microbuzul Ecolar, treapta profesionala I, Comparlimentul Tehnic, din aparatul de
specialitate al primarului comunei Scoarla - Judeful Gorj:

1, Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (**republicati**), privind Codul Muncii, cu modificdrile
qi completirile ulterioare ;

CAP. II: Executarea contractului individual de muncd;
CAP. III: Mcidificarea contractului individual de munc[ ;

CAP. IV: Suspendarea contractului individual de munc6;



TITLUL III : Timpul de munci 9i timpul de odihnd;
2. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securitd;ii qi sdndtdlii in munca, cu modificdrile gi

completdrile ulterioare;
CAP. IV : Obliga{iile lucrdtorilor; "
CAP. VI : Comunicarea, cercetarea, inregistrarea qi raportarea evenimentelor,

SECTIUNE Aa 2-a. Accidente de muncl'
3. O.U.G nr. 195 din 72 decembrie 2OO2 (**republicatd*x) privind circula{ia pe drumurile

publice**);
CAP. Itr: Conducdtorii de vehicule ;

SECTruNEA I : Dispozilii generale ;

SECTIUNE A a 2-a: Permisul de conducere ;

CAP. IV : Semnalizarea rutier[ ,

CAP, V :Reguli de circulatie;
SECTIUNEA 1 : Obliga{iile participantilor la trafic ,

SECTIUNE Aa2-a: Reguli pentru circulatia vehiculelor ;

Poziliin timpul mersului gi circula{ia pe benzr ;

4. O.U.G. nr.5712079 privind Codul administrativ, cu modificdrile gi completirile ulterioare;
Partea Itr: Administralia publici local6;
TITLUL IV: Unitelile administrativ-teritoriale in RomAnia;
TITLUL V : Autoritdfile administrafiei publice locale ;

Partea VI: Statutul func{ionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual
din administra[ia publicl pi evidenla personalului pldtit din fonduri publice ;

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de inscriere la concurs.
Adresa institugiei: primdria comunei Scoarla, localitatea Scoarla, str. Principal[, nr.83,

jude.tul Gorj;
Tel efon/Fa x', 0253 1280222 :

e-mail:
Persoana de contact: Stamatoiu Ioana-Loredana, consilier, in cadrul Compartimentului

Resurse-Umane, din aparatul de specialitate al primarului comunei Scoarla, judelul Gorj.


