
PRIMĂRIA ORAȘULUI BICAZ
JUDEŢUL NEAMŢ

ANUNŢ

Primăria oraşului Bicaz, județul Neamț organizeazã concurs  conform HG nr 286/2011,

pentru ocuparea a unei funcţii contractuale vacante pe durată nedeterminată de consilier IA, din

cadrul compartimentului Management proiecte, Integrare Europeană.

Concursul se va desfăşura astfel:  

- Proba  scrisă în data de 21.05.2019,  ora 1000 , 

- Proba de interviu în data de 24.05.2019,  ora 1000,

Condiţii de participare:

 studii  universitare  de  licenţă  absolvite  cu  diplomă,  respectiv  studii  superioare  de  lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie mecanică;

 adeverință din care să rezulte că are experință profesională în domeniul economic de minim 6
ani 

 vechime în muncă de 9 ani 

Candidaţii  vor  depune  dosarele  de  participare  la  concurs  până  pe  data  de  13.05.2019  la
secretariatul Primăriei oraşului Bicaz 

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

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) 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.
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Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente:

1. cererea  de  înscriere  la  concurs,  adresată  conducătorului  instituției  publice

organizatoare(nu există  cerere tip);

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

după caz;
3.  copie  după  actele  de  studii  universitare  de  licenţă  absolvite  cu  diplomă,  respectiv  studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie
mecanică;
4. copie după cartea de muncă sau adeverintă (și REVISAL) din care să reiese că are vechime în
muncă de 9 ani;
5. adeverință din care să rezulte că are experință profesională în domeniul economic de minim 6
ani; 

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

facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

7. 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;

      7.  curriculum vitae. ( dosar de încopciat)
Dosarele de înscriere pentru concurs se vor depune până la data de 13.05.2019, la secretariatul 
instituţiei. 
Relaţii suplimentare la sediul Primăriei orasului Bicaz, compartiment resurse umane,  telefon: 
0233254310, int 109.
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Constitulia RomAniei
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Legea nr. 21 512001 privind administralia publicd ilocald, republicata;
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exercitarea demnitdtilor publice, a funcfiilor publice gi tn meOiul de af-aceri,
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abrogare a Regulamentului (CE) nr. 17g4ljggg
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