
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

PRIMARIA COMUNEI PIATRA ȘOIMULUI 

Tel./Fax: 0233-296.548, 0233-296.598 

Email: primaria@primariapiatrasoimului.ro 

Nr.  1582 din 13.03.2023 

 

 

 

ANUNȚ 

 

 Primăria Comunei Piatra Șoimului, Județul Neamț, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 

1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, organizează concurs de 

recrutare pentru ocuparea unui post vacant, de personal contractual de execuție, din cadrul 

Compartimentului Contabilitate Financiar Impozite Si Taxe, respectiv: 

-  un post de referent, treapta profesională I, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 

40 de ore pe săptămână, perioadă nedeterminată.  

 

 Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data 

publicării prezentului anunț (la avizierul primăriei Comunei Piatra Șoimului, pe pagina de internet 

primaria@primariapiatrasoimului.ro, precum și pe portalul posturi.gov.ro), respectiv în perioada 

15.03.2023 – 28.03.2023 până la ora 15.00, la Registratura primăriei Comunei Piatra Șoimului, din 

localitatea Piatra Șoimului, nr. 48, str. Primăriei și vor conține documentele menționate în anexa nr. 

1 la prezentul anunț. Modelul orientativ de adeverință care să ateste vechimea în muncă, solicitată 

pentru ocuparea funcțiilor contractuale este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul anunț. 

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Piatra Șoimului, tel. 0233-

296.548 sau e-mail: primaria@primariapiatrasoimului.ro. 

Concursul de recrutare va avea loc la sediul Primăriei comunei Piatra Șoimului, din 

localitatea Piatra Șoimului, nr. 48, str. Primăriei, Județul Neamț  şi constă în 2 probe succesive, 

după cum urmează: 

-  proba scrisă: în data de 07.04.2023 la ora 10:00; 

-  Inteviul: în data de 12.04.2023 la ora 10:00. 

 

 Condiţii de participare la concurs: 

 - condiţiile generale prevăzute la art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual 

din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, menționate în anexa nr. 3 la prezentul anunț; 

 - condiţii specifice de participare la concurs:  

- studii medii/școala profesională; 

- permis auto categoria B; 

- vechime în muncă minim 1 an și 6 luni. 

 

 Calendarul concursului:  

a) depunerea dosarelor de concurs: 15 martie 2023 – 28 martie 2023, ora 15.00 ;  

b)selecţia dosarelor de înscriere:  în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de 

depunere a dosarelor;  

c) afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs - în termen de o zi lucrătoare de la expirarea 

termenului de selecție a dosarelor de înscriere;  

d) depunere contestaţii formulate faţă de rezultatul selecției dosarelor - în termen de cel mult o zi 

lucrătoare de la data afişării rezultatului selecției dosarelor;  
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e) soluţionare contestaţii formulate faţă de rezultatul selecției dosarelor - în termen de o zi 

lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;  

f) proba scrisă se va susține în data de 07.04.2023 - ora 10:00;  

g) notarea probei scrisă şi comunicarea rezultatelor la proba scrisă - în termen de o zi lucrătoare de 

la finalizarea probei;  

h) depunere contestaţii formulate faţă de rezultatul obţinut la proba scrisă – în termen de cel mult o 

zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrisă;  

i) soluţionare contestaţii rezultat probă scrisă şi comunicarea rezultatului la contestaţii – în termen 

de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;  

j) susţinerea interviului în data de 12.04.2023 - ora 10:00;  

k) notare interviu şi comunicarea rezultatelor la interviu – în termen de o zi lucrătoare de la 

finalizarea probei;  

l) depunere contestaţii formulate faţă de rezultatul obţinut la interviu – în termen de cel mult o zi 

lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului; 

m) soluţionare contestaţii rezultat interviu şi comunicarea rezultatului la contestaţii – în termen de o 

zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;  

n) afişare rezultate finale - în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor soluţionării 

contestaţiilor la interviu. Bibliografia și tematica de concurs este cuprinsă în anexea nr. 4 la 

prezentul anunț. 

 

Afișat în data de 15.03.2023, la sediul și pe pagina de internet a primăriei comunei Piatra 

Șoimului. 

 

 

PRIMAR , 

                                                            Nicorescu Neculai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa nr. 1  

la anunțul nr. ........ din ........ 

 

Documentele necesare 

pentru dosarul de înscriere la concurs, conform prevederilor art. 35 din Hotărârea Guvernului  

nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice 

 

1. Formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la H.G. nr. 

1.336/2022);  

2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în 

termen de valabilitate);  

3. Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, 

după caz);  

4. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale 

posturilor);  

5. Copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să 

ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea posturilor, după 

caz);  

6. Certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar);  

7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul 

de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 1 an și 6 luni anterior 

derulării concursului);  

8. Curriculum vitae, model comun european, model aprobat prin H.G. nr. 1021/2004.  

 

---------------------------------------------------- 

 Formularul de înscriere prevăzut la pct. 1 (conform modelului orientativ prevăzut în Anexa nr. 

2 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022) și poate fi pus la dispoziție la sediul instituției sau pe 

site-ul instituției. 

 Copiile de pe actele prevăzute la pct. 2-5, precum şi copia certificatului de încadrare într-un 

grad de handicap prevăzut la pct. 7 se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu 

menţiunea "conform cu originalul" de către secretarul comisiei de concurs.  

 Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la pct. 5 este prevăzut în anexa nr. 2 la anunțul de 

concurs.  

 Documentul prevăzut la pct. 6 poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind 

antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a 

solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct 

de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are 

obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior datei de susţinere a 

probei scrise şi/sau probei practice, după caz. În situaţia în care candidatul solicită expres în 

formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia 

publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se 

solicită de către comuna Piatra Șoimului, potrivit legii.  

 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii 

cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate 

trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii. 

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în 

termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele 

necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.  

 



 

 

 

Anexa nr. 2  

la anunțul nr. ........ din ........  

(conform modelului orientativ prevăzut în Anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022) 

  

Denumirea angajatorului  

Datele de identificare ale angajatorului (adresă completă, CUI)  

Date de contact ale angajatorului (telefon, fax)  

Nr. de înregistrare  

Data înregistrării  

 

ADEVERINŢĂ 

 

 Prin prezenta se atestă faptul că dl/dna..............................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I, 

seria.................., nr.................., CNP................................., a fost/este 

angajatul/angajata......................, în baza actului administrativ de numire nr................../contractului 

individual de muncă, cu normă întreagă/cu timp parţial de..........ore/zi, încheiat pe durată 

nedeterminată/determinată, respectiv................................., înregistrat în registrul general de 

evidenţă a salariaţilor cu nr. ......./........................., în funcţia/meseria/ocupaţia de6) 

........................................ .  

 Pentru exercitarea atribuţiilor stabilite în fişa postului aferentă contractului individual de 

muncă/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel7) ......................., în 

specialitatea....................... .  

 Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, 

dl/dna............................................. a dobândit:  

- vechime în muncă: .....................ani........luni.......zile;  

- vechime în specialitatea studiilor: ....................ani.............luni..........zile.  

 

 Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu au intervenit 

următoarele mutaţii (modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de 

muncă/raporturilor de serviciu):  

Nr. 

crt. 

Mutaţia 

intervenită 

Anul/luna/zi Meseria/Funcţia/Ocupaţia Nr. şi data actului pe baza 

căruia se face înscrierea 

     

 

 În perioada lucrată a avut..........................zile de absențe nemotivate şi ................... zile de 

concediu fără plată.  

 În perioada lucrată, dlui/dnei................................ nu i s-a aplicat nicio sancţiune disciplinară/ i 

s-a aplicat sancţiunea disciplinară................................. .  

 Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declaraţii, certificăm că datele 

cuprinse în prezenta adeverinţă sunt reale, exacte şi complete.  

Data  

Numele şi prenumele reprezentantului legal al angajatorului , 

............................................................................................................ 

Semnătura reprezentantului legal al angajatorului, 

...................................... 

Ştampila angajatorului 

_____________________________ 

- Prin raportare la Clasificarea ocupaţiilor din România şi la actele normative care stabilesc funcţii. - 

- Se va indica nivelul de studii (mediu/superior de scurtă durată/superior).  

- Persoana care, potrivit legii/actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale, reprezintă 

angajatorul în relaţiile cu terţii. 



 

 

Anexa nr. 3 

la anunțul nr. ........ din ........  

 

Condiţii generale de ocupare a posturilor vacante 

 

 Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 15 din 

Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, 

respectiv:  

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la 

Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;  

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;  

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;  

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în muncă şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor posturilor scoase la concurs;  

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, 

contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori 

contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post 

incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în 

care a intervenit reabilitarea;  

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa 

funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru 

săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei 

funcţii sau a exercitării unei profesii. 

 

 

Anexa nr. 4  

la anunțul nr. ........ din ........  

 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

pentru concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție 

vacante de Referent I – Compartiment Contabilitate Financiar Impozite Si Taxe 

 

 

1. Constituţia României, republicată;  

2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

4. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

5. Legea nr. 319/2006 – a securitatii si sanatatii in munca, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Nota: La studierea actelor normative din bibliografie, candidatii vor avea in vedere toate 

republicarile, modificarile si completarile intervenite pina la data depunerii dosarelor de concurs. 
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TEMATICA 

pentru concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție 

vacante de Referent I – Compartiment Contabilitate Financiar Impozite Si Taxe 

 

1. Constituţia României, republicată;  

TITLUL I - Principii generale 

TITLUL II - Drepturile, libertatile si îndatoririle fundamentale 

2.Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

CAPITOLUL I  

SECŢIUNEA a II-a  - Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte 

servicii, bunuri şi facilităţi 

SECŢIUNEA a III-a Accesul la educaţie 

SECŢIUNEA a IV-a Libertatea de circulaţie, dreptul la libera alegere a domiciliului şi accesul în 

locurile publice 

SECŢIUNEA a V-a - Dreptul la demnitatea personală 

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

CAPITOLUL II - Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii 

CAPITOLUL III - Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la 

sănătate, la cultură şi la informare 

CAPITOLUL IV  - Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la 

luarea deciziei 

4. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ  

Partea I – Dispoziții generale;  

Partea III.- Administraţia publică locală - Titlul I, Titlul IV, Titlul V- Cap.I, Cap.IV, Cap.VIII;  

Partea VI.- Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din 

administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice  - Titlul I, Titlul IICap.I, 

Cap.II, Cap.V, Cap.VIII;  

Partea VII - Răspunderea administrativă; 

5. Legea nr. 319/2006 – a securitatii si sanatatii in munca, cu modificările şi completările ulterioare; 

CAPITOLUL II - Domeniu de aplicare 

CAPITOLUL III- Obligaţiile angajatorilor 

SECŢIUNEA 1- Obligaţii generale ale angajatorilor 

SECŢIUNEA a 2-a - Servicii de prevenire şi protecţie 

SECŢIUNEA a 3-a - Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucrătorilor, pericol grav şi 

iminent 

SECŢIUNEA a 4-a - Alte obligaţii ale angajatorilor 

SECŢIUNEA a 5-a - Informarea lucrătorilor 

CAPITOLUL IV - Obligaţiile lucrătorilor 

CAPITOLUL VIII – Infracţiuni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

javascript:OpenDocumentView(45273,%20751693);
javascript:OpenDocumentView(45273,%20751693);
javascript:OpenDocumentView(45273,%20751693);
javascript:OpenDocumentView(45273,%20751693);
javascript:OpenDocumentView(45273,%20751693);
javascript:OpenDocumentView(312076,%205913151);
javascript:OpenDocumentView(312076,%205913151);
javascript:OpenDocumentView(312076,%205913151);
javascript:OpenDocumentView(301629,%205682813);


 

 

Formular de înscriere 

 

    Autoritatea sau instituţia publică: 

    Funcţia solicitată: 

    Data organizării concursului, proba scrisă şi/sau proba practică, după caz: 

    Numele şi prenumele candidatului: 

    Datele de contact ale candidatului (Se utilizează pentru comunicarea cu privire la concurs.): 

    Adresa: 

    E-mail: 

    Telefon: 

    Persoane de contact pentru recomandări: 

 

Numele şi prenumele Instituţia Funcţia Numărul de telefon 

 

    Anexez prezentei cereri dosarul cu actele solicitate. 

    Menţionez că am luat cunoştinţă de condiţiile de desfăşurare a concursului. 

    Cunoscând prevederile art. 4 pct. 2 şi 11 şi art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679 

al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice 

în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date 

şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), în ceea ce 

priveşte consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal declar următoarele: 

    Îmi exprim consimţământul                            |¯| 

    Nu îmi exprim consimţământul                       |¯| 

    cu privire la transmiterea informaţiilor şi documentelor, inclusiv date cu caracter personal 

necesare îndeplinirii atribuţiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluţionare 

a contestaţiilor şi ale secretarului, în format electronic. 

    Îmi exprim consimţământul                            |¯| 

    Nu îmi exprim consimţământul                       |¯| 

    ca instituţia organizatoare a concursului să solicite organelor abilitate în condiţiile legii 

certificatul de integritate comportamentală pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul 

sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi din orice entitate publică sau 

privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu 

dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau 

evaluarea psihologică a unei persoane, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului 

acordat prin prezentul formular. 

    Îmi exprim consimţământul                           |¯| 

    Nu îmi exprim consimţământul                      |¯| 

    ca instituţia organizatoare a concursului să solicite organelor abilitate în condiţiile legii extrasul 

de pe cazierul judiciar cu scopul angajării, cunoscând că pot reveni oricând asupra 

consimţământului acordat prin prezentul formular. 

    Declar pe propria răspundere că în perioada lucrată nu mi s-a aplicat nicio sancţiune 

disciplinară/mi s-a aplicat sancţiunea disciplinară ................................. . 

    Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul 

în declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate. 

 

    Data: 

    Semnătura: 
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