ANUNŢ
CONSILIUL LEGISLATIV, în temeiul art.38 alin.(1) lit.b) din
Hotărârea Guvernului nr.286/2011, reia în data de 2 septembrie 2015
ora 10.00, concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui
post vacant de şofer I – personal contractual în cadrul Secretariatului
Consiliului Legislativ – Serviciul tehnic administrativ
I. Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
1. Condiţii generale:
a) capacitate deplină de exerciţiu;
b) cunoaşterea limbii române;
c) apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei;
d) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra
umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de
serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a
unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
funcţiei contractuale - dovada se face cu certificat de cazier judiciar;
e) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită de lege.
2. Condiţii specifice:
a) vechime minimă în profesia de conducător auto - 5 ani;
b) permis de conducere cu categoriile B şi C.
II. Înscrierea la concurs:
Candidaţii vor depune la sediul Consiliului Legislativ, până cel târziu la
data de 24.08.2015, ora 12.00, un dosar cuprinzând următoarele documente:
1. cerere tip de înscriere la concurs;
2. actul de identitate;
3. documente care să ateste nivelul studiilor şi îndeplinirea condiţiilor
specifice;
4. carnetul de muncă sau după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în
muncă şi în profesia de şofer;
5. permisul de conducere auto;
6. cazierul judiciar, în original;
7. adeverinţă medicală în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii
care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de
familie sau de către unităţile sanitare abilitate, în original;
8. curriculum vitae, conform modelului stabilit prin Hotărârea Guvernului
nr.1021/2004 pentru aprobarea modelului european de curriculum vitae;
9. certificatul de naştere;
10. certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

11.două fotografii tip “buletin”;
12. declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activitate de poliţie
politică, astfel cum este definită de lege.
Copiile de pe documentele originale se vor executa în cadrul Consiliului
Legislativ - Biroul organizare, resurse umane şi contencios
III. Tematica şi bibliografia pentru participare la concurs sunt publicate
pe pagina de internet a instituţiei, la adresa www.clr.ro.
IV. Concursul se va desfăşura la sediul Consiliului Legislativ - Palatul
Parlamentului, Calea 13 Septembrie nr.1-3, sector 5, intrarea B1 şi va consta în
proba practică de testare a abilităţilor de conducere a autovehiculelor şi
interviu.
Proba de testare a abilităţilor de conducere a autovehiculelor
(conducere în trafic) este eliminatorie şi se va desfăşura pe data de 2.09.2015
ora 1000, cu plecare de la sediul Consiliului Legislativ, iar interviul se va
desfăşura la data de 8.09.2015 ora 1000.
V. Calendarul etapelor organizatorice ale concursului sunt:
-Publicarea anunţului de concurs pe 10.08.2015 la sediul Consiliului
Legislativ şi pe site-ul www.clr.ro.
-Ultima zi de depunere a dosarului de înscriere la concurs 24.08.2015
-Selecţia dosarelor şi afişarea rezultatelor – 25.08.2015
-Depunerea contestaţiilor la selecţia dosarelor 26.08.2015 ora 12
-Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor 20.08.2015 ora 14
-Desfăşurarea probei eliminatorii de testare a abilităţilor de conducere a
autovehiculelor, plecare în trafic de la sediul Consiliului Legislativ – 2.09.2015
ora 10.
-Afişarea rezultatelor probei practice eliminatorii 3.09.2015 ora 12.
-Depunerea contestaţiilor – 4.09.2015 ora 12.
-Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor 7.09.2015
-Desfăşurarea interviului şi afişarea rezultatelor 8.09.2015 ora 16.
-Depunerea contestaţiilor la interviu -9.09.2014 ora 16.
-Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale-10.09.2015.
Dosarele de înscriere la concurs se depun zilnic între orele 10.00 - 14.00 la
sediul Consiliului Legislativ - Palatul Parlamentului, Calea 13 Septembrie nr.1-3,
Sector 5, intrarea B1, la Biroul organizare, resurse umane şi contencios (interior
2033 sau 2080).
Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon: (021)
414.2033 sau (021) 414.2080.
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