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 Primaria Municipiului Piatra Neamţ
Primaria  Municipiului  Piatra  Neamţ,  in  calitate  de  beneficiar  al  proiectului  SMIS  3725  –
“Dezvoltarea turismului din Piatra Neamt  prin promovarea activitatilor de marketing si a produselor
cu specific local ”organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a unei functii contractuale de
executie  inspector  debutant din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  Serviciul
Comunicare si Management Integrat, Compartiment Informare si Promovare Turistică .
 Concursul se va desfăsura la sediul  Primăriei  municipiului  Piatra Neamt din strada Stefan cel
Mare nr. 6-8,  in data de 6 iunie 2017 , ora 10:00 - proba PC, 7  iunie 2017 ora 10:00 proba
limba straina, 9 iunie 2017 ora 10:00 proba scrisa.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să contina în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.
6 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, modificată si completată de H.G. nr.1027/2014.
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 
afisarii pe site-ul institutiei .
Probele stabilite pentru concurs:

- Selectia dosarelor
- Proba  practică  pentru  dovedirea  cunostintelor  de  operare  PC  (nivel   mediu  )  /

cunostintelor privind administrare pagina web ; 
- Proba testare limba straina (engleza)
- Proba scrisă
- Interviu    

 Conditii specifice:
1 post de inspector debutant 
- Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, 
absolvite cu diploma de licenta sau echivalentă în domeniul stiinte economice
- sa cunoasca o limba straina (engleza)
 -cunostinte de operare PC (nivel  mediu ) / abilitati privind administrare pagina web ; 
- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării functiei- nu este cazul 

Conditiile  de  participare  la  concurs  si  bibliografia  se  afiseaza  la  sediul  si  pe  site-ul  primariei
municipiului Piatra Neamt www.primariapn.ro .
Persoana  care  asigura  secretariatul  comisiei  de  concurs  –  dna  Floricel  Diana,  consilier,  tel
0233218991 int. 219. 
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