
 

 

Primăria municipiului Piatra Neamt organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea a trei 

funcții publice de execuție vacante de Consilier clasa I grad profesional superior, Inspector clasa I 

grad profesional superior si Consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului 

Unitatea de Implementare a Proiectelor din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Piatra 

Neamt. 

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:          

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 

d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. 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 vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei 

publice; 

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice; 

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra 

autorităţii,infracţiuni de corupţie sau 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 

publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau 

dezincriminarea faptei; 

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în 

executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii; 

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru 

motive disciplinare în ultimii 3 ani; 

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia 

specifică. 

 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: 

 Probele și datele stabilite pentru concurs: 

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

    12/12/2019, ora  10:00 

2.  Proba scrisă – 13/12/2019 ora 10:00 

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

       Condițiile specifice: 

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

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

ingineresti; 

-  cunoștințe operare PC – nivel mediu;  

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

ingineresti, specializarea Constructii Civile, Industriale si Agricole sau Instalatii in constructii; 

-  cunoștințe operare PC – nivel mediu;  

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



 

 

 3.- pentru funcția publică de Consilier, clasa I, grad profesional asistent 

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, in domeniul stiinte 

economice 

-  cunoștințe operare PC – nivel mediu;  

-  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minim. 1 an; 

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 13.11.2019 – 02.12.2019. 

Bibliografia, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date necesare desfășurării concursului se 

afișează pe pagina de internet a instituției  www.primariapn.ro la secțiunea Recrutare și selecție. 
Persoana care asigură secretariatul comisiei de concurs – dna Popescu Elena Ioana, consilier, 

tel 0233218991, int. 219. 
 
                

 

http://www.primariapn.ro/

