Nr. 11.393/21.04.2022

ANUNŢ
Consiliul Judeţean Neamţ, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant
de personal contractual de execuție, respectiv:
• șofer, studii medii/ generale, treapta profesională I din cadrul Compartimentului
Auto al Direcţiei Proiecte, Achiziții și Logistică.
Dosarele de concurs se depun la Registratura Consiliului Judeţean Neamţ, până
la data de 10 mai 2022, ora 1630 şi conform prevederilor art. 6 din Regulamentul-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, vor conţine:
1. Cerere de înscriere la concurs, adresată Preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ;
2. Copia actului de identitate și a certificatului de căsătorie, după caz;
3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea
condiţiilor specifice ale postului solicitate;
4. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi
în specialitatea studiilor, eliberate conform prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea
Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;
5. Copia permisului de conducere categoria B;
6. Aviz psihologic;
7. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente
penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat
admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere
că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu
originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a
concursului;
8. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu
cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului
sau de către unităţile sanitare abilitate;
9. Curriculum vitae, datat și semnat pe fiecare pagină de către candidat;
10.
Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
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Copiile de pe actele prevăzute mai sus se vor prezenta însoţite de documentele
originale, în vederea certificării pentru conformitate cu originalul de către secretarul
comisiei de concurs.
Condiţiile de participare la concurs sunt:
I. Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii
generale:
a) persoana să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în
România;
b) persoana să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) persoana să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) persoana are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
e) persoana 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;
f) persoana să îndeplinească condiţiile de studii necesare ocupării postului;
g) persoana să îndeplinească condiţiile de vechime, respectiv de experienţă necesare
ocupării postului, după caz;
h) persoana să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni
contra securităţii naţionale, contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu,
infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit
reabilitarea;
i) persoana 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.
II.
-

Condiţii specifice de participare la concurs:
studii medii sau generale;
permis de conducere categoria B;
aviz psihologic;
vechime în specialitatea studiilor – minim 3 ani și 6 luni.

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Neamţ şi constă în 3 etape
succesive, după cum urmează:
a) selecţia dosarelor de înscriere - în termen de maxim două zile lucrătoare de la
data expirării termenului de depunere a dosarelor;
b) proba scrisă - care va avea loc în data de 18.05.2022, ora 1100;
c) interviul - ce se va organiza în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data
susţinerii probei scrise.
Bibliografia pentru concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției
contractuale vacante de execuție de șofer, studii medii/ generale, treapta profesională I
din cadrul Compartimentului Auto al Direcţiei Proiecte, Achiziții și Logistică este
prevăzută în anexă la prezentul anunț.
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Calendarul concursului este următorul:
a) Depunerea dosarelor de concurs – 21.04.2022 – 10.05.2022, ora 1630;
b) Proba scrisă – 18.05.2022, ora 1100;
c) Notarea probei scrise şi comunicarea rezultatelor la proba scrisă – maxim o zi
lucrătoare de la finalizarea probei;
d) Depunere contestaţii formulate faţă de rezultatul obţinut la proba scrisă – în
termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise;
e) Soluţionare contestaţii rezultat probă scrisă şi comunicarea rezultatului la
contestaţii – în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de
depunere a contestaţiilor;
f) Susţinerea interviului - în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii
probei scrise;
g) Notare interviu şi comunicarea rezultatelor la interviu – maxim o zi lucrătoare de
la finalizarea probei;
h) Depunere contestaţii formulate faţă de rezultatul obţinut la interviu – în termen de
cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului;
i) Soluţionare contestaţii rezultat interviu şi comunicarea rezultatului la contestaţii –
în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a
contestaţiilor;
j) Afişare rezultate finale – maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului
prevăzut la lit. i).
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane din cadrul
Direcției de Management a Consiliului Judeţean Neamţ, telefon: 0233/212.890, int. 210,
et. IV, cam. 417, de luni până joi, între orele 800–1630, vineri: 800–1400.
Afișat în data de 21.04.2022, la sediul și pe pagina de internet a Consiliului
Județean Neamț.
Președinte,
Ionel ARSENE

Direcția de Management,
Director executiv, Veronica VASILIU

Serviciul Resurse umane,
Șef serviciu, Nicoleta BUZENSCHI
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Anexă la anunțul
nr. 11.393/21.04.2022
CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ
Direcția Proiecte, Achiziții și Logistică

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției contractuale vacante de
șofer, studii medii/ generale, treapta profesională I din cadrul Compartimentului Auto al
Direcţiei Proiecte, Achiziții și Logistică

1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare
a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Regulamentul intern al Consiliului Județean Neamț - https://cjneamt.ro/wpcontent/uploads/2022/01/Regulament-intern-D-nr.-252-26.05.2021-cu-modificarile-sicompletarile-ulterioare.pdf.

NOTĂ: Bibliografia are în vedere actele normative cu toate modificările şi
completările aduse ulterior publicării lor.
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