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Anunţ public solicitare colaborare în sistem de voluntariat 

 

Administrațiile trebuie să țina pasul cu direcția globală de digitalizare pentru o organizare cât mai 

solidă, pentru creșterea transparenței, cât și pentru a putea gestiona eficient resursele si problemele 

locale. Pentru a spori capacitatea Municipiului Piatra Neamt de a-și desfășura activitatea într-un mediu 

electronic eficient, municipiul va derula un proiect de amploare în care, printre alte componente, se va 

implementa un program geospațial de date ce va fi stratul suport în realizarea serviciilor digitale. 

 

În acest context, Primăria Municipiului Piatra Neamț, cu sediul în Piatra Neamț, strada Ștefan cel 

Mare, nr. 6-8, organizează anunț de recrutare pentru 3 posturi voluntari în cadrul instituţiei. 

 

Program: ”Noua Piatra digitală”  

 

Domeniul de activitate: IT şi telecomunicaţii 

 

Rolul: Operator metadate 

 

Activități: 
   • crearea modelului 3D al oraşului: obţinerea de imagini şi procesarea acestora; 

• crearea de hărţi GIS (Sistem Informaţional Geografic): culegere, introducere şi procesare date 

(metadata pentru GIS) la nivelul municipiului Piatra Neamţ 

 

Poate deveni voluntar în cadrul Primăriei Municipiului Piatra Neamț, candidatul la activitatea de 

voluntariat care îndeplinește următoarele condiții generale: 

 

(a) are vârsta legală de 18 ani; 

(b) cunoaște limba română scris și vorbit;  

(c) are capacitatea deplină de exercițiu; 

(d) are o stare de sănătate corespunzătoare activităților de voluntariat propuse de organizația gazdă; 

(e) nu a fost condamnat pentru săvârșirea unor infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra 

autorității, de fals ori a unor fapte de corupție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; 

(f) îndeplineşte criteriile suplimentare. 

 

Criterii suplimentare de eligibilitate: 

 disponibilitate de timp 4-10 ore pe săptămână; 

 persoane înscrise într-o formă de învățământ sau proaspeți absolvenți; 

 cunoștințe minime pachet Microsoft Office (Word, Excel)/ OpenOffice (Word, Excel);                                  
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 cunoştințe minime de folosire a unuia dintre următoarele sisteme sau similar: GIS, Autocad, 

programe de generare spaţială a modelelor 3D (OpenDroneMap, Agisoft, Meshroomrg etc.); 

cunoştintele  avansate demonstrate constituie avantaj; 

 abilităţi de instalare a aplicaţiilor mobile; 

 persoană dinamică şi sociabilă; 

 flexibilitate şi atenţie la detalii; 

 implicarea  dovedită în activităţi de voluntariat constituie avantaj. 
 

Perioada contractului de voluntariat: 4 luni 

 

Perioada  de înscriere:  15 martie – 26 martie 2021 

 

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele documente: 

1.formular de înscriere completat; 

2. scrisoarea de intenţie în care ne povestești despre cum pot voluntarii ajuta orașul și cum consideri că 

poți tu să te implici; 

3.copia actului de identitate în termen de valabilitate; 

4.cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale; 

5. adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, respectiv că persoana este clinic 

sănătoasă, eliberată cu cel mult 1 lună anterior depunerii dosarului, de către medicul de familie al 

candidatului; 

6.copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, precum și copiile documentelor care atestă 

îndeplinirea criteriilor suplimentare. 

 

Selecţia voluntarilor se va desfăşura pe bază de interviu şi va avea loc în data de:  30 martie 2021, 

ora 14.00. 

În cazul în care doi sau mai mulți candidați obțin punctaje egale conform criteriilor de selecție anunțate, 

comisia de selecție poate acorda punctaj suplimentar candidaților care prezintă unul sau mai multe 

certificate de voluntariat obtinuțe din activități de voluntariat.  

Relații suplimentare se pot obține de la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamț, str.Ștefan cel Mare 

nr.6-8, la camera 25, telefon 0233-218991, int.219/227. 

 

Dacă eşti interesat să te alături echipei de voluntari, completează dosarul de înscriere, pe care îl depui la 

Registratura instituţiei – sediul Primăriei municipiului Piatra Neamț. 

Vă mulțumim pentru implicare ! 

                        


