
Primăria municipiului Piatra Neamț organizează concurs pentru ocuparea a două funcții 

publice de execuție vacante de Consilier clasa I grad profesional principal și Inspector clasa I 

grad profesional superior în cadrul Serviciului Financiar Contabil – Direcția Economică din 

aparatul de specialitate al Primarului municipiului Piatra Neamt..    

      Condițiile de desfășurare a concursului : 

        Concursul  se va desfășura la sediul nou al Primăriei municipiului Piatra Neamț din strada 

Ștefan cel Mare nr 6-8, conform datelor stabilite: 

 

 a) Denumirea funcțiilor publice de execuție vacante:  

1.  Consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Serviciului Financiar Contabil 

2.  Inspector, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Financiar Contabil 

             

  b) Probele și datele stabilite pentru concurs: 

1. Proba practică eliminatorie pentru dovedirea cunoștințelor de operare PC (nivel mediu)  

 31/10/2019, ora  10:00 

2.  Proba scrisă –  01/11/2019 ora 10:00 

3.  Interviul – în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. 

 

       c) Condițiile de participare la concurs: 

       Condiții generale: 

-  Candidații trebuie să îndeplineasca condițiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art 465 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;     

       Condițiile specifice: 

1 – pentru funcția publică de  Consilier, clasa I, grad profesional principal 

 -  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul - științe 

economice; 

-  cunoștințe operare PC – nivel mediu;  

-  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minim. 5 ani; 

2 – pentru funcția publică de Inspector, clasa I, grad profesional superior 

-  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul - științe 

economice; 

-  cunoștințe operare PC – nivel mediu;  

-  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minim. 7 ani; 

 

d) Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamț, 

strada Stefan cel Mare nr. 6-8, în termen de 20 zile de la data afișării anunțului pe site-ul instituției, 

respectiv în perioada 30.09.2019 – 21.10.2019. 


