
ROIYIANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA ZANE$TI

Nr. inreg.t853din 3I.03.2017

in conformitate cu prevederile art. 7 din Hotdrdrea Guvernului nr. 28612011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau

temporar vacant corespunzdtor funcliilor contractuale gi a criteriilor de promovare in grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pldtit din fonduri
publice, modificat de punctul 8 din Hotdrdrea Guvernului nr. 1027/2011, pentru modificarea qi

completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzdtor functriilor contractuale qi a criteriilor de promovare ?n grade

sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pldtit din
fonduri publice, aprobat prin HotdrArea Guvernului nr. 28612011

ANUI\T

Primdria comunei Zdneqti,jud. Neam{, organizezd, concurs de recrutare pentru
ocuparea pe perioadd nedeterminatS a funcliei contractuale de execufie, vacante, de gofer
microbuz gcolari, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zdneqti,
jude{ul Neam!.

Dosarul de tnscriere la concurs vo conline urmdtoarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului Primdriei comunei Zdneqtt;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii,
dupe caz;
c) copiile documentelor care sd ateste niveiul studiilor gi ale altor acte care atestd
efectuarea unor specializdri, precum gi copiile documentelor care atestd indeplinirea
condiliilor specifice ale postului;
d) carnetul de muncd sau, dup[ caz, adeverinJele care atestd vechimea in muncd, in
meserie gi/sau in specialitatea studiilor, in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale
care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) 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;
g) curriculum vitae.
(2) Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele
emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.



(3) In cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la
selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are

antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul
cazierului judiciar, cel mai tarziupanala data desfasurarii primei probe a concursului.
(4) Actele prevdzute la lit. b) - d) vor fi prezentate qi in original in vederea verificdrii
conformitalii copiilor cu acestea;
(5) Inclusiv documentele prevdzute la condiliile specijice de mai jos.

Condilii generule de participare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe
baza adeverintei medicate eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare
abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice
potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umananitatii,
contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care
impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni
savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia
situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiliile speciJice necesure tn vederea participdrii lq concurs Si a ocupdrii
funcliei contr actuale s unt :

- nivelul studiilor - absolvent qcoald profesionald, sau studii medii absolvite cu
diplom[ de bacalaureat;

- permis de conducere categoria D - obligatoriu minimum 2 ani vechime in
meserie;

- atestat profesional pentru conducdtorii auto care efectueazd transport public de

persoane in termen de valabilitate;
- atestat tahografic;
- aviz psihologic de la cabinet autoizat de ministerul transporturilor;
- abilita{i de relalionare - comunicare;
- abilitali pentru munca in echipS;
- disponibilitate la un program flexibil.

Calendarul de desfisurare a concursului:
- Data limitd qi ora pdnd la care se pot depune Dosarele de concurs: 13.04.2017;
- Datele de desftqurare aprobelor de concurs: Proba scris6: 2I.04.2017, ora 10.00;

Interviul: 25.04.2017, ora 10.00.



Interviul va aborda atdt subiecte profesionale, cAt qi elemente relevante privitoare la
activitatea de p6na atunci a candidatului, larczultatele profesionale qi la comportamentul
sdu.

Pentru a fi declarafi admigi candidafii, trebuie si oblind la fiecare probd cel pu{in nota 5.

- Termenele in care se afrqeazd rezultatele pentru fiecare prob6: maxim o zi lucrdtoare
de ia fnalizarea fiecdrei probe;
* Termenele in care se pot depune qi in care se afrqeazd. rezultatele contestafiilor: cel
mult o zi lucrdtoare de ladata afiqirii rezultatului selecliei dosarelor, respectiv de la data
afiqarii rezultatului probei scrise gi a interviului, sub sancliunea decdderii din acest drept;
- Termenul in care se afi.qeazd rezultatele finale: maximum o zi lucratoare de la
expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

BIBLIOGRAFIA
Stabilita in vederea sustinerii concursului

Bibliografie Generald valubild pentru toste posturile
1. Legea rr.2l5l200l, a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare;
2. Legea nr. 47712004- privind Codul de conduitd a personalului contractual din
autoritAtile si institutiile publice , cu modificdrile si completarile ulterioare;
Bibliosrqfie Specificd
Sofer - Compartiment Gospodirire Comunali
1. OUG nr. 19512002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare (Codul Rutier, actualizata" 2015, privind circula{ia
pe drumurile publice);
2. HG nr. 13.9112006, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de

urgenta a Guvernului nr 19512002 privind circulatia pe drumurile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare.
3. Ordonanta Guvemului nr.4311997, privind regimul drumurilor, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Nota: La studierea actelor normative din bibliografie, candidatii vor avea in vedere
toate republicarile, modificarile si completarile intervenite pina Ia data depunerii
dosarelor de concurs.
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