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Nr. 11153/1/6.10.2021
Dosar nr. __________

ANUNŢ
„Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul în str. Eroilor nr. 7, Galaţi, organizează în intervalul
3.11.2021 – 12.11.2021 la sediul precizat mai sus, concurs pentru ocuparea următoarei funcţii
contractuale vacante de execuţie:
1. ŞOFER (1 post) în cadrul serviciului patrimoniu privat - Direcţia Patrimoniu din
cadrul aparatului de specialitate.
Condiţii de participare la concurs:
A. condiţii generale, prevăzute de art. 3 din Regulament privind ocuparea posturilor vacante
sau temporar vacante pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi şi al instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean Galaţi,
aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 628/05.12.2014, respectiv:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre 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 condamnat 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.
B. condiţii specifice:
Pentru participare la concurs sunt necesare:
Studii medii sau generale ;
Permis de conducere auto categoria B+C+D;
Certificat de pregătire profesională pentru conducătorii auto care
efectuează transport rutier public de persoane;
Card tahograf;
Cunoştinţe specifice în domeniul auto;
Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 25.10.2021, orele 14.00
la sediul Consiliului Judeţean Galaţi, şi vor conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după
caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie
şi / sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) 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);
f) 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. (Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar,
numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de
Ministerul Sănătăţii);
g) curriculum vitae.
Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea
verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Calendarul detaliat al concursului este următorul:
- data limită de depunere a dosarelor: 25.10.2021, orele 14.00;
- data limită pentru selecţia dosarelor şi afişarea rezultatului selecţiei dosarelor: 27.10.2021;
- data limita pentru depunerea contestaţiilor la selecţia dosarelor: 28.10.2021;
- data limită pentru soluţionarea contestaţiilor la selecţia dosarelor şi afişarea rezultatelor:
29.10.2021;
- data pentru desfăşurarea probei practice ( conducerea autoturism / microbuz ): 03.11.2021,
începând cu ora 9.00 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi;
- data limită pentru afişarea rezultatelor probei practice: 04.11.2021;
- data limita pentru depunerea contestaţiilor la proba practică: 05.11.2021;
- data limită pentru soluţionarea contestaţiilor la proba practică şi afişarea rezultatelor:
08.11.2021;
- data pentru desfăşurarea interviului şi afişarea rezultatului: 09.11.2021 ora 9.00;
- data limita pentru depunerea contestaţiilor la interviu: 10.11.2021;
- data limită pentru soluţionarea contestaţiilor la interviu şi afişarea rezultatelor: 11.11.2021;
- data limită pentru afişarea rezultatului final: 12.11.2021.
Condiţiile generale de participare la concurs, informaţii privind documentele necesare
pentru completarea dosarului de concurs, calendarul detaliat al concursului, formularele de
înscriere, bibliografia pentru concurs, precum şi relaţii suplimentare se pot obţine la Avizierul
de la sediul Consiliului Judeţean Galaţi, pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi
(www.cjgalati.ro) – secţiunea „DESPRE INSTITUTIE - CARIERA”, precum şi la Serviciul de
management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii,
telefon 0236 – 462409, 0236 – 302502”.

PREŞEDINTE,
Costel Fotea

Stănescu Mădălina/1ex

