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COMISIA DE SOLUTIONARE A CONTESTAȚIILOR 

Nr. 121129 din 19.03.2021 

 

 

ANUNȚ suspendare concursuri organizate  

la Compartiment Dispecerat  din cadrul Serviciului Tineret și Informare 

Cetățeni, concurs organizat în data de 10.03.2021, proba scrisă, ora 10, 00, interviu în 

data de 16.03.2021, ora 9,00 și la Sectia Spatii Verzi din cadrul Directiei de 

Salubrizare, Agrement, Parcuri, organizat în data de 17.03.2021, ora 10,00. 

 

 

 

 

În conformitate cu dispozițiile art.37, alin. (1) și alin. (3) H.G nr. 289/2011 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, cu modificările 

și completările ulterioare. 

Primăria Municipiului Bacău cu sediul în str. Calea Mărășești, nr.6, anunță 

suspendarea următoarelor concursuri: 

- concursul de ocupare a 2 posturi funcții contractuale de execuție vacante de 

inspector de specialitate, grad profesional II S, la Compartiment Dispecerat  din cadrul 

Serviciului Tineret și Informare Cetățeni, concurs organizat în data de 10.03.2021, 

proba scrisă, ora 10, 00, interviu în data de 16.03.2021, ora 9,00; 

- concursul pentru ocuparea unui post functțe contractuală de execuție  vacantă 

de Inspector de Specialitate I A- Sectia Spatii Verzi din cadrul Directiei de Salubrizare, 

Agrement, Parcuri, organizat în data de 17.03.2021, ora 10,00.  

Reluarea procedurii de organizare și desfășurare a concursurilor suspendate se va 

efectua conform prevederilor 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, cu 

modificările și completările ulterioare, aprobat prin HG nr. 286/2011, la o dată 

ulterioară.   
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