
ROMÂNIA
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JUDE UL NEAMȚ Ț

Nr. 8830/26.08.2019

ANUNŢ

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

organizeazã concurs conform H.G. 286/2011,  pentru ocuparea  funcţiei contractuale vacante de: 

îngrijitor din cadrul compartimentului Cre ăș
Concursul se va desfăşura astfel:  

- Proba scrisă în data de 17.09.2019,  ora1000 , 

- Proba interviu în data de 20.09.2019,  ora1000,

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:- studii 

medii cu Diplomă de Bacalaureat, fără vechime în muncă.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până pe data de 09.09.2019  la  sediul  
Primăriei oraşului Bicaz 

Condi ii generale pentru ocuparea postului:ț

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.
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Dosarul de inscriere la concurs va conline urmdtoarele documente:
1. cererea de inscriere la concursul/examenul, adresatd conduc[torului instituliei publice

otganizatoare;

2' copia actului de identitate sau orice alt document care atestd identitatea, potrivit legii, dupd

aaz;

3. copie dupa studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomd de bacalaureat

4, cazieruljudiciar sau o declaralie pe propria rdspundere c5 nu are antecedente penale care sd-l

facd incompatibil cu funclia pentru care candideazd;

5. adeverinld medicald care s[ ateste starea de sdndtate corespunzdtoare eliberata cu cel mult 6

luni anterior deruldrii concursului de cdtre medicul de familie al candidatului sau de c6tre

unitdlile sanitare abilitate;

9. curriculum vitae.( un dosar plic)

Relafii suplimentare la sediul Primdriei orasului Bicaz, compartiment resrrrse umane, tel
0233254310, int 109.
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ORASUL BICAZ
JUDETUL NEAMT

BIBLIOGRAFIE
pentru funclia de execufie de ingrijitor din cadrul compartimentului CRESA

din data de 17 gi 20 septembrie 2019

O.M.S. nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiend privind unitdlile pentru
ocrotirea, educarea gi instruirea copiilor gi tinerilor cu modificdrile si conrpletdrile
ulterioare, Cap ll Ei lll;
Ordin nr, 976 i1998 pentru aprobarea Normelor de igiend privind produclia,
prelucrarea, depozitarea, pdstrarea, transportul gi desfacere-a alimentelor, iap I si'll
Legea nr. 53/2003, republicatd, Codul Muncii, art. 251 Ei 252, cu modif cdrile gi
completdrile ulterioare.
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