
Primăria orașului Bicaz, județul Neamț anunță concursul de recrutare pentru 
ocuparea funcției publice de execuție vacante de Consilier clasa I grad profesional 
debutant în cadrul Compartimentului Beneficiilor de asistență socială- Direcția 
de Asistență Socială 
 Condițiile de desfășurare a concursului:  
Concursul se va desfășura la sala de ședințe,  str Piatra Corbului, nr. 13, parter 
bloc A.N.L., oraș Bicaz, județul Neamț, conform datelor stabilite:  
-     Proba scrisă – 17.06. 2020 ora 11:00  
-   Interviul – în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei 
scrise.  
Condițiile de participare la concurs:  
Condiții generale: 
 - Candidații trebuie să îndeplineasca condițiile de ocupare a unei funcții publice 
prevăzute de art 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ: „ Poate 
ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 
- are cetăţenia română şi domiciliul în România;  
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;  
- are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;  
- are capacitate deplină de exerciţiu;  
- este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. 
Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de 
către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin 
intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;  
- îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei 
publice;  
- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 
statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni 
care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni 
săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, 
cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie 
sau dezincriminarea faptei;  
- nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita 
profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre 
judecătorească definitivă, în condiţiile legii;  
- nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute 
de legislaţia specifică.”  
Condițiile specifice: 
 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în 
specializarea Asistență socială;  
- nu se cere vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; 
 Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la Registratura Primăriei orașului 
Bicaz, jud. Neamț, strada Barajului, nr.4, în termen de 20 zile de la data afișării 
anunțului pe site-ul instituției, respectiv în perioada 15.05.2020 - 03.06.2020. 
 

 

 

 


