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ANUNŢ 

 

Direcţia Taxe și Impozite a Municipiului Piatra Neamț cu sediul în Piatra Neamț. 

str.Cuejdi nr.1B, Clădirea Mall Forum Center, et.III, organizează concurs de recrutare în vederea 

ocupării următoarelor funcții contractuale vacante din cadrul Compartimentului relații publice, 

administrativ - Serviciul stabilire/ colectare impozite și taxe locale, relații publice și administrativ: 

- muncitor calificat III – studii medii – perioada nedeterminată, normă întreagă;  

- arhivar debutant – studii medii – perioada nedeterminată, normă întreagă. 

 

Condiții generale de participare la concurs sunt cele prevăzute la art.3 din HG 

nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv poate participa la concurs persoana 

care: 

a)are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând 

Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exercițiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit 

cerințelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului 

ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de 

fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o 

incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 

  

Condiții specifice de participare: 

 muncitor calificat III 

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; 

- vechime în specialitate: 3 ani; 

- deţinere permis de conducere categorie B valabil de 3 ani împliniți la data depunerii dosarului de 

concurs; 

- cazier auto fără mențiuni; 

- constituie avantaj specializări/ cunoştinţe/ calificare profesională în unul din domeniile: instalaţii/ 

mecanic/ electric; 

- disponibilitate pentru program flexibil. 

 

 arhivar debutant 

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; 

- nu necesită vechime în muncă; 

- pregătire arhivistică cu atestat (program de formare profesională, minim 120 ore de formare 

practică și teoretică). 

 

 Calendarul de desfășurare a concursului: 

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

modificările și completările ulterioare, se depun la sediul instituției până la data de 07.02.2022, 

inclusiv; 
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 - selectarea dosarelor va avea loc în perioada 08.02 – 09.02.2022; 

 - proba scrisă - 15.02.2022, ora 10 – pentru postul de arhivar debutant, la sediul instituției; 

 - proba practică – 15.02.2022 ora 14.00 – pentru postul de muncitor calificat III, la sediul 

instituției; 

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

scrise/ probei practice. 

 

 

Bibliografia și tematica stabilite pentru concurs se afișa la sediul instituției în anexă la 

prezentul anunț și se vor publica pe site-ul www.primariapn.ro, secțiunea „Servicii publice – Taxe și 

Impozite”. 

 

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

fax 0233 213 894 - Alina Popescu – inspector superior, Compartiment Juridic, Resurse Umane, e-

mail: alina.popescu@primariapn.ro. 
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