
 
”Primaria Municipiului Piatra Neamţ 

 
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant, functie contractuală de 
executie de Consilier gradul IA din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Serviciul 

Planificare si Monitorizare. 
 Concursul se va desfăsura la sediul nou al Primăriei municipiului Piatra Neamt din strada Stefan 
cel Mare nr. 6-8. 
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să contina în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 
6 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare. 
Dosarele de înscriere la concurs se depun la registratura generala a Primăriei Municipiului Piatra 
Neamt în în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicarii anunţului in Monitorul Oficial si a 
afișării pe site-ul instituției, respectiv 29.10-11.11.2019. 
Probele stabilite pentru concurs: 

- Selectia dosarelor - în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării 
termenului de depunere a dosarelor 

- Proba scrisă – în data de 19.11.2019, ora 10:00 
- Interviul – în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise      

 Conditii specifice: 
- Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, 
absolvite cu diploma de licenta. 
- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării functiei – min. 4 ani. 
 Pentru  ocuparea  postului vacant candidatul(a) trebuie sa indeplineasca următoarele condiţii: 

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, şi psihologic să exercite funcţia 

contractuala de executie de Consilier gradul IA. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de 

examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare 

psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii; 
f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 

postului scos la concurs; 

g)nu a fost condamnată 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. 

 
Bibliografia si atributiile postului se afiseaza la sediul si pe site-ul Primariei municipiului Piatra 
Neamt www.primariapn.ro, sectiunea recrutare si selectie . 
Persoana care asigură secretariatul comisiei de concurs – dna Popescu Elena Ioana, consilier, tel 
0233218991, int. 219.” 
 

http://www.primariapn.ro/

