
CENTRUL BUGETAR CREȘE BACĂU 
Bacău, str. Pictor Ion Andreescu, nr. 5, județul Bacău, C.I.F. 14051446 

 

 

 MUNICIPIUL BACĂU 
 

telefon 0234.551.939; e-mail: cresebacau@gmail.com 

 

AS  
 
    
  
  
 
 

 

Nr. 3092/ 11.10.2019 
ANUNȚ 

 
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcțiilor contractuale și 
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, 

 
CENTRUL BUGETAR CREȘE BACĂU,  

organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă, 
perioadă nedeterminată, astfel:  

 
  

 1 post de INSPECTOR DE SPECIALITATE RESURSE UMANE, gradul III, 
 
CONDIȚIILE GENERALE ȘI SPECIFICE NECESARE PENTRU OCUPAREA 
POSTULUI: 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) 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; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
 
Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un DOSAR DE CONCURS care va 

cuprinde următoarele documente: 
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 
organizatoare; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului 
solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în 
specialitatea studiilor, în copie; 
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile 
sanitare abilitate, cu mențiunea “apt pentru postul de …”; 
g) curriculum vitae, 
h) aviz psihologic, 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea 
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

În cazul în care candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe 
propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu 
originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 
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Actele prevăzute la lit. b), c) și d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii 
copiilor cu acestea. 

 

CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE pentru ocuparea funcției contractuale de 
execuție vacantă, perioadă nedeterminată de INSPECTOR DE SPECIALITATE RESURSE 
UMANE, gradul III: 

a) STUDII superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul sțiințelor juridice sau 
economice; 
b) PERFECȚIONĂRI (SPECIALIZĂRI): nu este cazul 
c) VECHIME ÎN SPECIALITATE: minim 7 luni în specialitatea studiilor absolvite cu diplomă de 
licență 
 
 
CONDIȚII DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI: 
- depunerea dosarelor se va face în perioada 15.10-29.10.2019 la sediul Centrului Bugetar Creşe din 

Bacău, strada Pictor Andreescu nr.5, jud. Bacău, între orele 10:00 – 14:00; 
- afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs se va face în data de: 30.10.2019, între orele 

14:00-16:00; 
-depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se fac în 

data de: 31.10.2019, între orele 10:00-14:00; 
- afişarea rezultatelor contestaţiilor se va face în data de: 01.11.2019, între orele 14:00-16:00; 
-proba scrisă pentru funcția de INSPECTOR DE SPECIALITATE RESURSE UMANE, gradul 

III,se va desfășura în data de: 04.11.2019, ora 14:00, la sediul Centrului Bugetar Creșe din Bacău, strada 
Pictor Andreescu nr.5, județul Bacău; 

-afişarea rezultatelor se face în data de: 05.11.2019, între orele: 14:00-16:00; 
-depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise se fac în data de: 06.11..2019, 

între orele 10:00-14:00; 
- afişarea rezultatelor contestaţiilor se va face în data de: 07.11.2019, între orele 14:00-16:00; 
-proba interviului pentru funcția de INSPECTOR DE SPECIALITATE RESURSE UMANE, 

gradul III,se va desfășura în data de 08.11.2019 ora 14:00, la sediul Centrului Bugetar Creșe din Bacău, 
strada Pictor Andreescu nr.5, județul Bacău; 

-afişarea rezultatelor interviului în data de 11.11.2019, între orele 14:00-16:00; 
-depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probei interviu se fac în data de: 

12.11..2019, între orele 10:00-14:00; 
- afişarea rezultatelor contestaţiilor se va face în data de: 13.11.2019, între orele 14:00-16:00; 
- afişarea rezultatelor finale ale concursului se va face în data de: 14.11.2019, între orele 14:00-16:00; 
 
CONCURSUL CONSTĂ ÎN 3 ETAPE SUCCESIVE: 
-selecția dosarelor de înscriere:  30.10.2019, între orele 14:00-16:00; 

- proba scrisă - 04.11.2019, ora 14:00 

- interviu - 08.11.2019 ora 14:00 
 

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI VACANT DE 
INSPECTOR DE SPECIALITATE RESURSE UMANE: 

1. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii 
2. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
3. H.G. nr. 286 / 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor 
de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice 
4. H.G. nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a 
categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II 
la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a 
condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Sănătate şi asistenţă 
socială" 
5. OUG nr. 46/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă 
6. H.G. nr. 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a 
categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de 
acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" din administraţia 
publică locală 
7. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 



8. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă 
9. H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor 
10. Ordinul nr. 1778 / 2006 privind aprobarea normativelor de personal 
11. O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 
12. O.U.G. nr. 96 / 2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă 
13. O.U.G. nr. 148 / 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului 
14. O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor 
15. O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ 
BIBLIOGRAFIA  va cuprinde formele modificate, actualizate și republicate ale actelor normative 
enumerate mai sus. 

 
Pentru relații suplimentare – la  SECRETARIATUL Centrului Bugetar Creşe, cu sediul în Bacău, 

strada Pictor Andreescu, nr.5, jud. Bacău  

 
DIRECTOR 

Diana Alina BUGANU 

 

Contabil șef - Burcă Petronela Elena  

 

Consilier Juridic - Tudose Dan Viorel 

 

Întocmit :Referent -Cojocaru Daniela Elena 

 
      

 


