
   

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

MUNICIPIUL BACĂU 
 

Str. Calea Mărășești nr. 6, Bacău, 600017 

Email:  contactprimarie@primariabacau.ro     •    Tel:  +40 (234) 581849    •    Fax: +40 (234) 588757 

 

 

Serv.Manag.Resurselor Umane si Ad-tiv 

 

    

                                                          A N U N T 

 

           Primaria Municipiului Bacau cu sediul in Bacau str.Marasesti nr.6 organizeaza  

concurs pentru ocuparea  functiei publice de executie vacante de Consilier clasa I grad 

profesional superior la Serviciul Financiar Contabil din cadrul Directiei Economice 

din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau, organizat in baza art.II 

din Legea nr.203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.55/2020 privind 

unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

  Conditii  de participare  : 

- studii  superioare absolvite cu diploma de licenta  sau echivalenta, ramura de stiinte 

economice;  

- vechime  in specialitatea studiilor  necesare  exercitarii functiei publice de executie – 

minim 7 ani; 

- cunostinte operare calculator – nivel mediu; 

- are cetatenie romana si domiciliul in Romania ; 

- cunoaste limba romana, scris si vorbit ; 

- are varsta de minim 18 ani impliniti; 

- are capacitate deplina de exercitiu; 

-  este apt din punct de vedere medical si psihologic  sa exercite o functie publica, 

atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile 

sanitare abilitate. 

- indeplineste conditiile de studii si  vechime  in specialitate prevazute de lege  pentru 

ocuparea functiei publice; 

 - indeplineste conditii specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea functiei publie; 

 - nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, 

contra statului ori contra autoritatii, serviciului 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 functie, cu exceptia 

situatiei in care a intervenit reabilitarea 

               Etapele concursului :  Selectia dosarelor de concurs : in termen de maximum 

5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor.   

               Proba scrisa va avea loc in data de 29.03.2021  ora 10,00 la sediul Primariei 

Municipiului Bacau str.Marasesti nr.6. Interviul in data de 01.04.2021 la sediul 

Primariei Municipiului Bacau str.Marasesti nr.6.Ora interviului se va afisa odata cu 

rezultatele la proba scrisa. 

               Dosarele de concurs se depun in termen de 20 de zile  (26.02.2021-17.03.2021  

inclusiv ) de la data anuntului, la sediul institutiei str.Marasesti nr.6,  camera nr.1 

Serviciul Managementul Resurselor Umane si Ad-tiv, telefon 0372348122. 
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              Durata normala de munca este de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana. 

              Relaţii suplimentare pe site-ul instituţiei www.municipiulbacau.ro. 

              Atributii conform Fisei Postului : 

- verificarea soldurilor  din balanta de verificare, intocmirea bilantului contabil si 

situatiile anexe cu respectarea corectitudinii si legalitatii inregistratilor contabile; 

- completarea, verificarea si depunerea lunara la termenele stabilite de catre MFP, a 

situatiilor financiare si Sistemul National de raportare Forexbug; 

- centralizarea si raportarea lunara a situatiilor privind platile restante, monitorizarea 

cheltuielilor de personal si bilantul restrans pentru activitatea proprie si a ordonatoruilor 

tertiali de credite; 

- asigura efectuiarea corecta a inregistrarilor contabile si financiare si  corecteaza erorile 

constatate in inregistrarea operatiunilor financiar contabile; 

- participa la intocmirea situatiilor financiare lunare, trimestriale si anuale; 

 - ntocmirea si depunerea declaratiilor de TVA si impozit pe profit aferente activitatilor 

de natura economica; 

- participa la inventarierea anuala a patrimoniului; 

- colaboreaza la tinerea corecta si la zi a evidentei financiare si contabile; 

- executa, verifica si coordoneaza executarea unor lucrari de specialitate dispuse de 

Primar sau  prin hotarari ale Consiliului local; 

- ia masuri de organizare, simplificarea muncii compartimentelor financiare prin 

realizarea prelucrarii informatiilor financiare si contabile cu ajutorul tehnicii de calcul. 

- in conformitate cu prevederile Legii nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, are 

urmatoarele atributii si raspunderi: 

- sa utilizeze corect aparatura din dotare si sa comunice  imediat angajatorului orice 

situatie de  munca despre care are motive  intemeiate sa o considere  un pericol pentru 

sanatatea si securitatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie, 

sa aduca la cunostina conducatorului locului  de munca sau amgajatorului  accidentele 

suferite de propria persoana cooperand cu angajatorul sau cu lucratorii desemnati pentru 

a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de inspectorii de munca 

sau inspectorii sanitari pentru asigurarea sanatatii si securitatii lucratorilor; 

- asigura  aplicarea sistemului Integrat Calitate Mediu in activitatea proprie; 

- respecta Regulamentul de Ordine Interioara a Primariei; 

                             ACTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS 

Dosarul de concurs cuprinde urmatoarele documente: 

- Formular  de inscriere la concurs; 

- Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea; 

- Copia documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta 

efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta 

indeplinirea conditiilor specifice functiei solicitate; 

- Carnet de munca sau dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in 

specialitatea studiilor, in copie; 
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-  Cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente 

penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; 

- Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata 

cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al 

candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; 

- Curriculum vitae , model comun european; 

 Toate documentele se vor prezenta in original si copie xerox. Adeverinta 

medicala contine in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, 

in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii. 

 

 

 

 

 

                                                  Secretar Comisie, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afisat astazi  26.02.2021   ora 08,00                                      
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