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ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS 

 
 Direcția de Asistență Socială Piatra  Neamț organizează concurs de recrutare 

pentru ocuparea postului contractual vacant de REFERENT II, în cadrul 
Compartimentului Comunicare, Secretariat și Registratură.  
 Concursul va consta în probă scrisă și interviu. 

Condițiile de participare si bibliografia de concurs se afișează la sediul și pe site-ul 
primăriei municipiului Piatra Neamț, www.primariapn.ro  

Concursul va avea loc la sediul Direcției de Asistență Socială din str. Ștefan cel 
Mare, nr. 6-8, în data de 28.07.2015, orele 10, proba scrisă și 31.07.2015 interviul.  

Dosarele de înscriere la concurs se depun la registratura generală până la data de 
20.07. 2015, orele 16.00. Selecția dosarelor se va face până la data de 22.07.2015. 

Relații suplimentare se pot obține la sediul direcției și la tel. 0233/218991. 
 
 
Dosarul de concurs va conţine in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 6 din 
HG nr.286/ 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel: 
 
a) cerere de înscriere la concurs adresată Directorului Executiv al Directiei de  Asistenta 
Sociala a Municipiului Piatra Neamt. 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;  
c) copia documentelor care atestă nivelul studiilor şi a oricăror specializări,  
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să 
ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;  
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale 
care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;  
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau 
de către unități sanitare abilitate;  
g) curriculum vitae;  
h) alte documente relevante pentru înscrierea la concursul.  
 
Dosarul de concurs se prezintă împreună cu documentele originale, care se certifică 
pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs – 
Compartimentul Resurse Umane, Juridic, SSM. 
 
Pentru a putea participa la concurs, orice persoana interesată trebuie să îndeplinească 
cumulativ urmatoarele conditii: 
 
 
 

http://www.primariapn.ro/


 
 

1. Conditii de participare 
 

I. Condiții generale de participare: 
 
a) să aibă cetăţenia română, cetăţenia  altor state membre ale Uniunii Europene sau a 
statelo raparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;  
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;  
c) să aibă vârsta minimă de angajare reglementată de prevederile legale;  
d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;  
e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare 
abilitate;  
f) să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime conform cerinţelor 
postului scos la concurs;  
g) să nu fi fost condamnată definitive 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.  
 
 

II. Conditii specifice de participare: 
 

- studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
- vechime:1 an; 
- cunoștințe de registratura, secretariat, administrativ; 
- cunostinte operare PC: Word, Excel, programe de baze de date;  
- bună capacitate de organizare, cunoastere, informare si aprofunare, seriozitate,  
rigurozitate, integritate,rezistenta la stress si program prelungit -  atunci cand este cazul. 
 
 

2. Bibliografia pentru concurs: 
 
- Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, (actualizata); 
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din 

autoritatile si institutiile publice; 
- Legea nr. 292/ 2011 a asistentei sociale;  
- Ordonanța nr. 27/2002, actualizată privind reglementarea activităţii de soluţionare a 

petiţiilor; 
- Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, 

republicata; 
- Legea nr. 16/1996 Arhivelor Nationale, republicata; 
- Legea nr. 544 /2001 actualizată, privind liberul acces la informatiile de interes public; 
- Hotararea de Guvern nr. 123/2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public 
 -  Legea nr. 677/2001, actualizată, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date; 



 
 
 
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Piatra 

Neamt, telefon 0233/ 218 991–Compartiment Resurse Umane, Juridic, SSM. 
 
 
 
 
 
DIRECTOR EXECUTIV,                      Intocmit, 
          Ana BEREA        Alis Burculeț 


