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ANUNT CONCURS

Primiria Comunei Gherdegti, Judetul Neamt, otganizeaza concurs de recrutare pentru

ocuparea pe perioadi nedeterminate a functiei contractuale de executie, vacante, de gofer

microbuz gcolar - din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gherdegti.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie se

indeplineascS urmetoarele conditii generale, conform art. 3 al Reg ulamentului-cad ru aprobat prin

HotirArea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificdrile gi completirile ulterioare:

o a) are cetdtenia romene, cetelenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a

stateior apa(inend Spaliului Economic European si domiciliul in Rominia;

o b) cunoagte limba romana, scris $i vorbit;

o c) are varsta minim5 reglementatd de prevederile legale;

o d) are capacitate deplind de exercitiu;

o e) are o stare de sanatate corespunzitoare postului pentru care candideaze, atestate

pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitSlile sanitare

abilitate;

o f) indeplineste condiliile de studii Ei, dupi caz, de vechime sau alte conditii specifice

potrivit cerintelor postului scos la concurs;

o g) nu a fost condamnatd definitiv pentru slvArgirea unei infracfiuni contra umanitetii,

contra statului ori contra autoritdlii, de serviciu sau in legaturE cu serviciul, care

impiedicd infeptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de corup{ie sau a unel infracliuni

sevargite cu intentie, care ar face-o incompatibilS cu exercitarea funcliei, cu exceplia

situaliei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participirii la concurs gi a ocupirii functiei conkactuale

su nt:

o studii medii sau generale;



o permis de conducere categoriile B, C gi D;

o posedd atestat pentru transportul rutler de persoane, eliberat de A.R.R.;

a aviz psihologic si vizita medical5 la zi eliberate de un cabinet medical specializat in

ceea ce priveEte examinarea conducAtorilor auto.

o vechime lan - gofer categoria D

Concursul se va organiza conform calendarului urmdtor:

) 04 ianuarie 2021 - 15 ianuarie 2021 - depunerea dosarelor
! 18 ianuarie 2021 - 19 ianuarie 2021 - selec(ia dosarelor
F proba scrisl in data de 26.01.2021, ora 10.00, la sediul institu{iei;
) proba interviu in data de 28.01.2021, ora 10.00, la sediul institu{iei,

Dosarele de inscriere se depun la sediul institutiei in termen de 10 zile lucretoare de la publicarea

anuntului, (04.01.2021-15.01 .2021). Conform art.6 al Regulamentului- cadru privind stabilirea

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzitor functiilor

contractuale Ei a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a

personalului contractual din sectorul bugetar pldtit din fonduri publice, pentru inscrierea la

concurs candidalii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmdtoarele documente:

1. cererea de inscriere la concurs adresate conducdtorului autoritetii sau institutiei

publice organizatoare;

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

dupi caz;

3. copiile documentelor care sA ateste nivelul studiilor qi ale altor acte care atestd

efectuarea unor specializari, precum 9i copiile documentelor care atesti indeplinirea

condiliilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia public5;

4, carnetul de munc5 sau, dup5 caz, adeverintele care ateste vechimea in munc5, in

meserie Ei/sau in specialitatea studiilor, dupd caz, in copie;

5, cazierul judiciar sau o declara,tie pe propria raspundere cd nu are antecedente penale

care s5-l fac5 incompatibil cu func{ia pentru care candideaza;

6. adeverintd medicalS care se ateste starea de sdnitate corespunzetoare eliberati cu

cel mult 6luni anterior derulerii concursului de citre medicul de familie al candidatului

sau de cetre unititile sanitare abilitate;

7" curriculum vitae.

Adeverinta care atestd starea de sSnAtate contine, in clar, numirul, ciata, numele emitentului si

calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sdndtdtii.



in cazul in care candidatul depune o declaralie pe proprie raspundere cd nu are antecedente

penale, in cazul in care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a

completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pAni la data

desfegurerii primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii gi carnetul de muncd sau, dupi caz,

adeverinlele care atesti vechimea vor fi prezentate Ei in original in vederea verificdrii conformitdtii

copiilor cu acestea.

Detalii privind conditiile specifice gi bibliografia de concurs sunt disponibile accesAnd pagrna

oficiala, Rela{ii suplimentare se pot obline la sediul Primdriei Gheriesti str. Vasile Alecsandri, nr.

56, judelul Neamt, telefon 02331746051 - resurse umane, in intervalul orar 08.00-16.00, de luni

pane vineri.

BIBLIOGRAFIA $I TEMATICA CONCURS

1. CONSTITUTIA ROMANIEI

2. OUG. 57/2019 privind Codul Administrativ- TITLUL III Personalul contractual din
autoritd1ile Si instituliile publice

3. Anexa la HCL nr. 70/06.10.2015 privind Regulamentul cadru privind modul de

utilizare al microbuzului Scolar tnmatriculat cu nr. NT PCG

4. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicatd cu
mo dific dr ile s i compl etdr il e ult erio are,

5. HG. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de
Urgenta a Guvernului nr 195/2002, republicatd cu modiJicdrile Si completdrile
ulterioare

6. Ordonctnla Guyernului nr 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modiJicdrile Si
c omp I e t dr il e ul te r io arc.
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