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ROMÂNIA 

ORAȘUL BICAZ  

JUDEȚUL NEAMȚ 

 

 

                 Nr.13539/22.12.2017 

                                        ANUNŢ 

Primăria oraşului Bicaz,  cu sediul în localitatea Bicaz, str. Barajului, nr 4, judeţul Neamţ, organizeazã 

concurs/examen conform HG 286/2011,  pentru ocuparea  pe o perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale 

vacante de execuţie de  infirmieră  

  Concursul se va desfăşura astfel: 

 -  depunerea dosarelor de concurs până la data de 10.01.2018 

 - selecția dosarelor de concurs în data de 11.01.2018   

- Proba scrisă în data de 19.01.2018,  ora 1000 ,  

- Proba interviu în data de 24.01.2018,  ora 1000, 

Condiții generale pentru ocuparea postului: 

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. 
 Dosarul de concurs va conține următoarele acte: 

1. cererea de înscriere la concursul/examenul, adresată conducătorului instituției publice organizatoare( 

nu există o cerere tip); 

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

3. copie după studii, respectiv studii medii liceale sau generale; 

4. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcția pentru care candidează; 
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5. adeverință 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 unitățile sanitare 

abilitate; 

6.  curriculum vitae.( un dosar plic) 

 

Dosarele de înscriere pentru concurs se vor depune până la data de  10.01.2018, la secretariatul 

instituţiei. Pentru relaţii suplimentare sunati la compartimentul  resurse umane tel 0735887097. 

 

 Notă: 

- În cazul documentului prevăzut la pct (4), candidatul declarant admis la selecția dosarelor, care a 

depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația 

de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data 

desfășurării primei probe a concursului; 

- Actele prevăzute la pct 3 vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor 

cu acestea. 
 
 
           PRIMAR,                      

 NICOLAE SALAGEAN           RESURSE UMANE        

                 cons sup PARNIC MARICICA 

 

 


