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SERVICIUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE SI ADMINISTRATIV 

 

ANUNT 
 

 Primăria Municipiului Bacău cu sediul în Bacău, str. Mărăşeşti nr.6, organizează concurs pentru 

ocuparea functiei contractuale  de executie -  consilier juridic, clasa I, grad profesional  I S –  

Compartiment Tineret, Sport, Cultura si Culte, pe perioada nedeterminata: 

          Conditii generale de participare la concurs:  
să îndeplinească condiţiile prevăzute Art.3 din  HG nr. 286 / 2011, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

     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. 

 

Condiţii  specifice de participare la concurs: 

 studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata 

absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, ramura de stiinta: stiinte juridice. 

 5 ani  in specialitatea studiilor; 

 Cunostinte de operare pe calculator - nivel mediu; 

 Cunoasterea unei limbi straine - nivel mediu 

Atributii prevazute în fișa de post: 
 

- Verifică actele înaintate Compartimentului pe baza cărora se întocmesc proiecte de hotărâre;  

- Întocmește proiecte de hotărâre privind organizarea unor simpozioane, conferințe și manifestări 

științifice; 
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Urmărește implementarea Strategiei de Tineret a Municipiului Bacău, document programatic ce 

urmărește introducerea unei abordări inovative în ceea ce privește subiectul generației tinere și al 

rolului său în dezvoltarea urbană; 

- Consiliează și sprijină activitatea Serviciului Tineret și Informare Cetățeni, asigurând consultanță 

juridică specifică, iar la solicitarea șefului serviciului, avizează răspunsurile formulate; - Are 

obligatia de a respecta demnitatea functiei detinute, coreland libertatea dialogului cu promovarea 

intereselor autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea. 

- Asigura aplicarea sistemului Integrat Calitate Mediu in activitatea proprie. 

- Aplica si raspunde de aplicarea tuturor prevederilor legislatiei si actelor administrative interne 

aplicabile in domeniul protectiei mediului in cadrul activitatii pe care o desfasoara. 

- Alte atributii in domeniul de competenta potrivit actelor normative sau dispuse ierarhic. 

- elaborarea propunerilor de politici publice si strategii, a programelor, a studiilor, analizelor si 

statisticilor necesare fundamentarii si implementarii politicilor publice, precum si a actelor necesare 

executarii legilor, in vederea realizarii competentei autoritatii sau institutiei publice 

- Aplica si raspunde de aplicarea tuturor prevederilor legislatiei si actelor administrative inteme 

aplicabile in domeniul protectiei mediului in cadrul activitatii pe care o desfasoara; 

- In caz de dezastre, calamitati sau alte situatii cu caracter special, se afla la dispozitia conducerii 

executive a primariei; 

- Indeplineste si alte sarcini repartizate de primar si seful de serviciu cu respectarea actelor 

normative in vigoare; 

- Pastreaza secretul de serviciu; 

- Respecta Regulamentul de Ordine Interioara al Primariei Municipiului Bacau.  

 

 Proba scrisă in data de.24.03.2020, ora 10.00 

 interviu in data de 30.03.2020. 

 

Dosarele de concurs se vor depune in termen de 10 de zile lucratoare de la data publicării in 

Monitorul Oficial, (02.03- 13.03.2020), la sediul instituției cam. 25 tel. 0372348125. 

    Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine 

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; 

    g) curriculum vitae; 

 Relaţii suplimentare la sediul instituției cam. 25 tel. 0372348125 și pe site-ul instituției- 

www.municipiulbacau.ro’’, persoana de contact- Elena Dovleag- consilier superior serviciul 

MRUA.” 
 

SECRETAR COMISIE CONCURS, 

ELENA DOVLEAG 

http://www.municipiulbacau.ro/

