
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

A N U N T   C O N C U R S 
 
 

O.I.R.P.O.S.D.R.U. Nord - Est, Piatra Neamţ organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice 
de execuţie vacante prevăzute in anexa nr.1.   

Concursul se desfăşoară la sediul O.I.R.P.O.S.D.R.U. Nord - Est, Piatra Neamţ din str. B-dul 
Republicii nr 15 PIATRA NEAMT, după cum urmează: 

 
- proba scrisa in data de 21.05.2012, ora 1000; 
- interviul in data de 22.05.2012, ora 1500. 

 
In vederea participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile pentru ocuparea unei 

funcţii publice, prevăzute la art. 54 din Legea nr.188/1999, republicata, privind Statutul funcţionarilor 
publici, modificata si completata prin Legea nr.251/2006; 

 
Condiţiile de participare la concurs si bibliografia sunt prezentate in anexele nr.1 şi  nr.2. 

 
Actele necesare pentru înscrierea la concurs : 

� copia actului de identitate;  
� formularul de înscriere; 
� copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări; 
� copia carnetului de munca sau, după caz, o adeverinţă care sa ateste vechimea in 

munca si, după caz, in specialitate; 
� cazierul judiciar ; 
� adeverinţă care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare; 
� copia fisei de evaluarea a performantelor profesionale individuale sau, după caz, 

recomandarea de la ultimul loc de munca ; 
� declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care sa ateste ca nu a desfăşurat 

activităţi de politie politica.  
Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se 

certifica pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau in copii 
legalizate. 

Formularul de înscriere la concurs se pune la dispoziţia candidaţilor prin secretariatul comisiei de 
concurs. 

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul O.I.R.P.O.S.D.R.U. Nord - Est, Piatra 
Neamţ,  pana la data de 18.05.2012, ora 16 00. 

 
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel.: 0233/231 950. 
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