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ORAȘUL BICAZ 
JUDEȚUL NEAMȚ        
 

    ANUNŢ 
 

Primăria orașului Bicaz organizează concurs, conform  art 57, alin 4,din Legea nr 188/1999 
republicată şi ale art 39 alin 2 din H.G. nr 611/2008 actualizată, pentru ocuparea a următoarelor 
funcţii publice vacante pe o perioadă nedeterminată:  
 polițist local, clasa III, grad profesional asistent, din cadrul compartimentului Ordine și Pază 
 polițist local, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul compartimentului Disciplina în 

comerț,construcții, protecția mediului 
Concursul se va desfăşura astfel:   
 Proba scrisă în data de 05.01.2017,  ora 1000 ,  
 Proba interviu în data de 11.01.2017,  ora 1000, 
 Dosarele de înscriere se vor depune la compartimentul resurse umane, din cadrul Primăriei 

oraşului Bicaz, până la data de 26.12.2016. 
 Selecția dosarelor în data de 28.12.2016 

Condiţii de participare la concurs 
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţii generale prevăzute la art. 54 din Legea nr. 
188/1999– privind Statutul Funcţionarilor Publici, r2, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
Condiții specifice de concurs 
     Pentru postul de polițist local, clasa III, grad profesional asistent: 
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; 
- permis de conducere categoria B; 
- aviz medical cu menţiunea apt pentru funcţia publică de execuţie de poliţist local, obţinut în 
urma examenului medical de medicina muncii; 
- aviz psihologic obţinut în vederea angajării în care sunt precizate următoarele concluzii: apt 
psihologic pentru poliţist local/conducător, auto/port armă. 
- Avizul este necesar la numirea în funcţia publică, candidaţii care nu îl obţin nu vor fi numiţi în 
funcţia publică – condiţie eliminatorie. 
- vechime 6 luni 

Pentru: polițist local, clasa I, grad profesional debutant 
- studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată cu 
diplomă de licenţă; 
-  permis de conducere categoria B; 
- aviz medical cu menţiunea apt pentru funcţia publică de execuţie de poliţist local, obţinut în 
urma examenului medical de medicina muncii; 
- aviz psihologic obţinut în vederea angajării în care sunt precizate următoarele concluzii: apt 
psihologic pentru poliţist local/conducător, auto/port armă. 
- Avizul este necesar la numirea în funcţia publică, candidaţii care nu îl obţin nu vor fi numiţi în 
funcţia publică – condiţie eliminatorie. 

Concursul va avea loc la Sala de şedinţe  a Consiliului Local. 
  Dosarul de concurs, trebuie să conţină potrivit art 49 din HG nr 611/2008 
următoarele   

1. formularul de înscriere (anexa 3 din HG nr 611/2008, cu modificările și completările 
ulterioare, eliberat de la compartimentul resurse umane); 

2. copia actului de identitate și a certificatului de căsătorie; 
3. copia  diplomei  de studii din care să reiese că are studii universitare de licenţă absolvite 

cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu  diplomă de licenţă- 
pentru postul de  consilier clasa I grad profesional debutant; 

4. copie după diploma de Bacalaureat – pentru postul de  referent clasa III grad profesional 
asistent , vechime în muncă 6 luni; 

5. permis de conducere categoria B; 
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6. aviz medical cu menţiunea apt pentru funcţia publică de execuţie de poliţist local, obţinut 
în urma examenului medical de medicina muncii; 

7. aviz psihologic obţinut în vederea angajării în care sunt precizate următoarele concluzii: 
apt psihologic pentru poliţist local/conducător, auto/port armă. 

8. Avizul este necesar la numirea în funcţia publică, candidaţii care nu îl obţin nu vor fi 
numiţi în funcţia publică – condiţie eliminatorie. 

9. cazierul judiciar; 
10. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat 

activităţi de poliţie politică. 
11. curriculum vitae. 

     Data limită pentru depunerea dosarului de concurs este de  27.12..2016, ora 1500. 
Relaţii suplimentare la compartimentul resurse umane, tel 0233/254310, int 109.  
 

 


