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ANUNŢ 

 

Direcţia Taxe și Impozite a Municipiului Piatra Neamț, anunţă organizarea concursului pentru 

ocuparea funcției contractuale vacante din cadrul Serviciului colectare, stabilire – constatare 

impozite, taxe și alte contribuții, control fiscal și relații publice de: 

- Arhivar – studii medii – perioada nedeterminată – Compartiment încasare, relații publice, 

administrativ, 

- Funcționar pentru activități de secretariat – studii medii – perioada nedeterminată 

Compartiment încasare, relații publice, administrativ, 

Condițiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute la art.3 din HG nr.286/2011, cu  

modificările și completările ulterioare. 

Condiții specifice de participare: 

a)arhivar: 

 - studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; 

 - vechimea minima: 1 an în specialitatea studiilor; 

 - absolvent de curs arhivar acreditat de Autoritatea Natională pentru Calificări; 

 - bună capacitate de organizare, seriozitate, rigurozitate, integritate 

 

 b) funcționar pentru activități de secretariat: 

 - studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; 

 - vechimea minima: 1 an înspecialitatea studiilor; 

 - cunoștințe de registratură; 

 - bună capacitate de organizare, seriozitate, rigurozitate, integritate. 

 

Concursul de recrutare constă în 3 etape succesive, după cum urmează: 

- selecția dosarelor 

- proba scrisă 

- interviul. 

Condițiile de desfășurare a concursului: 

 - dosarele de concurs cuprinzand actele prevăzute la art. 6 din HG nr.286/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, se depun la sediul instituției până la data de 06.12.2016, 

inclusiv; 

 - selectarea dosarelor se va face până în 08.12.2016, inclusiv; 

 - proba scrisă se va susține în data de 15.12.2016 ora 10 la sediul Direcției Taxe și Impozite a 

Municipiului Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr.12; 

 - interviul se va susține într-un termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei 

scrise. 

 Bibliografia stabilită pentru concurs se va afișa la avizierul sediului instituției și publicate pe 

site-ul www.primariapn.ro. 

 Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției Taxe și Impozite, telefon 0233/ 213 884, 

Compartiment Juridic, Resurse Umane. 
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