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Prim6ria oragului firgu Neam! organizeazd concurs in vederea ocuparii unui
post de muncitor III in cadrul Serviciului Administrativ Gospoddresc din cadru1
Primiriei orasului Tirgu Neamt.

I. Condifii de desfiqurare a concursului
Concursul va avea loc in perioada 08 - l0 ianuarie 2014 , ora 1000, la sediul

Primdriei oragului Tirgu Neamt, str. Stefan cel Mare nr. 62, astfel :
- 08 ianuarie 2014 proba scrisd
- 10 ianuarie 2014 interviul

II. Condit-ii de participare la concurs
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe
baza adeverintei medicale eliberaie de medicul de familie sau de unitatile sanitare
abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice
potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamlata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii,
contra statului ori contra autoritatii, de sewiciu sau in legatura cu serviciul, care
impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei
infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei,
cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii de studii:
- studii gimnaziale/liceale ;
Dosarele de inscriere se depun odnd la data de 04.12.2013 la Biroul Resurse

Umane din cadrul PrimS.riei orasului Tirgu Neaml ( biroul nr. 2l).
Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu:
a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului insfitutiei publice

orgamzatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit
legi i .  dupa caz:
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul shrdiilor si ale altor acte care atesta
efectuarea unor specralrzari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor
soecifice:



d) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente
penale care sal faca incompatibil cu firnctia pentru care candideaza;
e) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu
cel mult 6 luni anterior derularii concursului de cahe medicul de familie al
candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate:
I) cuniculum vitae;

Relalii suplimentare gi bibliografia concursului se pot obline la Bimu Resurse
Umane din cadml primdriei oragului Ttrgu Neaml sau la telefo i OZlzngOzcs .
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