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PRIMARIA ORASULUI BICAZ 
JUDETUL NEAMT 
NR. ……………………………                         

 
 
 

A N U N T 
 

Primăria oraşului Bicaz scoate la concurs în data de 12.06.2015, 
posturile  vacante de referent II şI consilier IA  

din cadrul compartimentul  Fond Funciar- Registru Agricol, 
conform H.G. nr 286/2011 

  
 
 

- Concursul/examenul pentru posturile de referent II şi consilier IA  din 
cadrul compartimentului Fond Funciar-Registru Agricol , va avea loc în 
data de12.06.2015, la ora 900 pentru proba scrisă, şi în data de 17.06.2015 
ora 900 pentru interviu, la sala de şedinţe a Primăriei oraşului Bicaz ; 
 

 

Poate participa la concurs /examen pentru ocuparea postului vacant orice 
persoană care îndeplineşte condiţiile generale şi condiţiile specifice fişei 
postului: 

- să aibă cetăţenie română; 
- să aibă capacitate deplină de exerciţii, cunoaşte limba română scris 

şi vorbit; 
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
- să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru  care 

candidează, atestată de adeverinţă medicală eliberată de medicul de 
familie; 

- pentru postul de referent II : să aibă  studii medii şi vechime în cadrul 
muncii de un an; 

- pentru postul de consilier IA : să aibă studii superioare şi vechime în 
cadrul muncii de 6 ani şi 6 luni; 

- nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra 
umanităţii. 
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A)   Dosarul de concurs pentru postul de referent II din cadrul 
compartimentului Fond Funciar- Registru Agricol, potrivit legislaţiei trebuie 
să conţină:  

 
- cererea de înscriere la concursul/examenul, adresată Primarului oraşului Bicaz, 
- copia actului de identitate, 
- copie după Diploma de Bacalaureat  
- copia carnetului de munca, conformă cu originalul sau adeverinte din care să rezulte 

vechimea de un an; 
- cazierul judiciar, 
-adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu 

cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie. 
- curriculum vitae. 
- data limită pentru depunerea dosarului de concurs 04.06.2015, ora 1500 

 
B)   Dosarul de concurs pentru postul de consilier IA din cadrul 
compartimentului Fond Funciar- Registru Agricol, potrivit legislaţiei trebuie 
să conţină:  

 
- cererea de înscriere la concursul/examenul, adresată Primarului oraşului Bicaz, 
- copia actului de identitate, 
- copie după un act de studii  superioare; 
- copia carnetului de munca, conformă cu originalul sau adeverinte din care să rezulte 

vechimea de 6 ani şi 6 luni; 
- cazierul judiciar, 
-adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu 

cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie. 
- curriculum vitae. 
- data limită pentru depunerea dosarului de concurs 04.06.2015, ora 1500 

 
Relaţii suplimentare la compartimentul resurse umane, tel 0233/254310, int 109, Parnic 
Maricica. 

 
              PRIMAR,             SECRETAR 
 NICOLAE SALAGEAN                               IOAN SPIRIDON 
 
 
  
              RESURSE UMANE, 

        cons. sup .PARNIC MARICICA 
 
 

   Afişat  astazi 21.05.2015  la sediul Primariei orasului Bicaz  
PM/PM 
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