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ANUNŢ CONCURS
Primăria comunei Dragomirești, judeţul Neamţ, organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei
contractuale vacante din cadrul compartimentului „Administrativ” din
structura aparatului de specialitate al primarului comunei:
- 1 post contractual - Conducător auto transport persoane cod COR
833101
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform
art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:
a) Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state member 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;
d) Are capacitate deplină de exerciţiu;
e) 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) 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 legătură cu serviciul, care împiedică 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;
Condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului vacant pe
perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de Conducător
auto transport persoane:
- Studii minime: școală profesională, absolvită cu diplomă;
- Permis de conducere categoria D;
- Atestat profesional de transport persoane în perioada de
valabilitate;
- Vechime în muncă în transport persoane minim 6 luni;
Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primăriei
comunei Dragomirești şi trebuie să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011:
- Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei
publice organizatoare;
- Curriculum vitae – C.V.;
- Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă
identitatea, potrivit legii, după caz, precum şi copii ale altor acte
de stare civilă (certificat de naştere, căsătorie, livret militar, livret
de familie);
- Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor
acte care atestă efectuarea unei specializări, precum şi copiile
documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
- Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă
vechimea în muncă, în meserie, şi/sau în specialitatea studiilor, în
copie;
- Cazierul judiciar;
- Adeverinţa 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 (Adeverinţa care atestă starea de
sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul
Sănătăţii);
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii, carnetul de
muncă, după caz, sau adeverinţele care atestă vechimea, vor fi prezentate
şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale de
Conducător auto transport persoane din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Dragomirești, judeţul Neamţ,
va fi organizat conform următorului calendar:
- 19.04.2021, ora 16:00 – termenul limită de depunere a dosarelor;
- 20.04.2021, ora 12:00 – afișare rezultate selecție dosare,
- 20.04.2021, ora 16:00 – termenul limită de depunere contestații
selecție dosare,
- 21.04.2021, ora 12:00 – afișare rezultate contestații selecție
dosare,
- 05.05.2021, ora 10:00 – proba scrisă;
- 06.05.2021, ora 10:00 – termen limită afișare rezultate probă
scrisă,
- 06.05.2021, ora 14:00 – termen limită depunere contestații probă
scrisă,
- 07.05.2021, ora 10:00 – termen limită afișare rezultate contestații
probă scrisă,
- 07.05.2021, ora 12:00 – proba interviu,
- 08.05.2021, ora 10:00 – termen limită afișare rezultate interviu,
- 08.05.2021, ora 14:00 – termen limită depunere contestații
interviu,
- 09.05.2021, ora 10:00 – termen limită afișare rezultate contestații
interviu,
- 09.05.2021, ora 14:00 – termen limită afișare rezultate finale
Relaţii suplimentare se obţin la sediul Primăriei comunei Dragomirești,
sat Dragomirești, str. Dornei, nr. 4, comuna Dragomirești, judeţul Neamţ,
sau la telefon 0233292616.
BIBLIOGRAFIE:
OUG nr. 195/2002 - privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
HG 1391/2006 - pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind
circulatia pe drumurile publice, cu modificările și completările
ulterioare;
OG nr. 27/2011 - privind transporturile rutiere, cu modificările și
completările ulterioare;

Ordin MTI nr. 980/2011 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind
aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și
efectuarea transporturilor rutiere și a activitatilor conexe
acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011
privind transporturile rutiere;
OUG 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare – următoarele părți:
Partea a III-a Administrația publică locală Tilul V Autoritățile
administrației publice locale art. 105-113 și art. 148-157;
Partea a VI-a Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile
personalului contractual din administrația publică și evidența
personalului plătit din fonduri publice Titlul I Dispoziții
generale art. 365-368, Titlul III Personalul contractual din
autoritățile și instituțiile publice art. 538-542 și art. 549-556;
Partea a VII-a Răspunderea administrativă art. 563-579
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