
Exemplar unic

Conducere Execuție Clasa
Grad 

profesional
Conducere Execuție

Treaptă 
profesională / 

grad

studii superioare domeniul drept, specializarea 
drept;

vechime în specialitatea studiilor minim 7 ani;

condiții de studii conform standardului
ocupațional - Auditor intern în sectorul public 

curs de „Auditor intern în sectorul public”

vechime în specialitatea studiilor minim 7 ani;

studii superioare în domeniul științe inginerești

curs de expert achiziții publice

vechime în specialitatea studiilor minim 7 ani;

Nr. 
crt.

Structura și numărul posturilor 
vacante

Funcția publică Condițiile specifice privind studiile și vechimea 
în specialitatea studiilor stabilite pentru 

funcția publică/contractuală

1
studii superioare 
economice/administrative/tehnice sau juridice;

2 Consilier juridic I superior

3 Consilier I superior

4 Consilier I superior
Compartiment achiziții publice, 

contracte și investiții                 (1 
post)

Funcția contractuală

Administrator 
public 

Compartiment audit intern     (1 
post)

Compartiment juridic               (1 
post)

Administrator public                 (1 
post)

Nr. 7426 din 12.07.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU

COMUNA MĂRGINENI
COMPARTIMENT RESURSE UMANE ȘI SALARIZARE

e-mail: secretariat@primaria-margineni.ro
Calea Moinești, nr. 37, comuna Mărgineni; Tel/fax: 0234/211 031

Lista funcțiilor publice/contractuale vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mărgineni, jud. Bacău, puse la dispoziția 
funcționarilor publici/personalului contractual

Această imagine nu se poate afișa.

mailto:secretariat@primaria-margineni.ro
mailto:secretariat@primaria-margineni.ro
mailto:secretariat@primaria-margineni.ro
mailto:secretariat@primaria-margineni.ro
mailto:secretariat@primaria-margineni.ro
mailto:secretariat@primaria-margineni.ro
mailto:secretariat@primaria-margineni.ro
mailto:secretariat@primaria-margineni.ro
mailto:secretariat@primaria-margineni.ro
mailto:secretariat@primaria-margineni.ro


studii generale/medii;
atestat electrician și autorizat ANRE IIB;

vechime în specialitatea calificării minim 7 ani

studii generale/medii;
curs de calificare fasonator mecanic (drujbist)
cod NC 8141.1.6

vechime în specialitatea calificării minim 7 ani

studii generale/medii;
curs de calificare zugrav - ipsosar - tapetar -
vopsitor cod NC 7141.2.1

vechime în specialitatea calificării minim 7 ani

studii generale/medii;
vechime în muncă minim 7 ani
studii generale/medii;
vechime în muncă minim 7 ani
studii generale/medii;
vechime în muncă minim 7 ani
studii generale/medii;
vechime în muncă minim 7 ani

5

Compartiment administrativ, 
întreținere parc auto și 

administrarea domeniului 
public                                           (7 

posturi)

Muncitor calificat 
(electrician)

I

I
Muncitor calificat 

(fasonator)

Muncitor calificat (zugrav) I

Muncitor necalificat I

Muncitor necalificat I

Muncitor necalificat I

Muncitor necalificat I
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studii medii, 

curs de formare inițială pentru polițiștii locali

vechime în specialitatea studiilor minim 1 an;

studii medii, 

curs de formare inițială pentru polițiștii locali;

studii medii
curs de calificare de agent de securitate

vechime în specialitatea calificării minim 7 ani

studii medii
curs de calificare de agent de securitate

vechime în specialitatea calificării minim 7 ani

studii medii
curs de calificare de agent de securitate

vechime în specialitatea calificării minim 5 ani

studii medii
curs de calificare de agent de securitate

vechime în specialitatea calificării minim 5 ani

studii medii
curs de calificare de agent de securitate
curs de bibliograf;

studii superioare în domeniul științelor sociale 

Referent(agent pază) debutant

Referent(agent pază) II

Referent(polițist local) III asistent

Compartiment poliție locală     
(7 posturi)

6

7
Compartiment cultură                   

(1 post)

Referent(polițist local) III debutant

Bibliotecar debutant

Referent(agent pază) I

Referent(agent pază) I

Referent(agent pază) II
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studii medii, 
curs Șef serviciu voluntar/privat pentru situații
de urgentă cod NC 541901;

vechime în specialitatea calificării minim 7 ani

studii superioare 

curs de inspector protecție civila – L481/2004 cu
modificările și completările ulterioare;

studii superioare în specializarea administrație
publică/management/științe 
politice/comunicare și relații publice

-vechime în specialitatea studiilor minim 7 ani;

studii superioare în domeniul agronomie /
inginerie geodezică / drept /management 

studii superioare de masterat in domeniul
administrației publice, management sau în
specialitatea studiilor necesare ocupării funcției
publice sau cu diplomă echivalentă

vechime în specilitatea studiilor de minim 5 ani;

debutant

9 Consilier I superior

Consilier I

8
Serviciul voluntar pentru situații 

de urgență                     (2 
posturi)

10
Serviciu administrație publică          

(1 post)
Șef serviciu I

Consilier(șef SVSU) I

Serviciul public comunitar 
pentru evidență a persoanelor 

Compartiment evidența 
persoanelor                                (1 

post)
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studii superioare în domeniu agronomiei,
specializarea agricultură, în domeniu
silvicultură, specializarea silvicultură, în
domeniu inginerie geodezică, specializarea
măsurători terestre și cadastru/cadastru și
managementul proprietăților

vechime în specialitatea studiilor minim 7 ani;

studii superioare în domeniu agronomiei,
specializarea agricultură, în domeniu
silvicultură, specializarea silvicultură, în
domeniu inginerie geodezică, specializarea
măsurători terestre și cadastru/cadastru și
managementul proprietăților

vechime în specialitatea studiilor minim 7 ani;

studii superioare specializarea asistență
socială/drept

vechime în specialitatea studiilor minim 7 ani;

Asistent personal
Asistent personal

studii superioare în domeniul științelor
inginerești

vechime în specialitatea studiilor minim 7 ani;

studii superioare în specializarea economie
generală/economie și finanțe/contabilitate și
informatică de gestiune/finanțe bănci ;

studii superioare de masterat in domeniul
administrației J65 management sau în
specialitatea studiilor necesare ocupării funcției
publice sau cu diplomă echivalentă;

vechime în specilitatea studiilor de minim 5 ani;

Compartiment registru agricol, 
cadastru, fond funciar și arhivă                                          

(2 posturi)
11

12
Compartiment asistență socială                                         

(3 posturi)

superior

Consilier I superior

Consilier I superior

Consilier I

13 Consilier I superior

I14
Serviciul economic                               

(1 post)
Șef serviciu

Compartiment 
urbanism,amenajarea 

teritoriului și autorizații de 
construcții                                   (1 
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studii superioare în specializarea contabilitate și
informatică de gestiune/economie
generală/economie și finanțe/finanțe bănci

vechime în specialitatea studiilor minim 7 ani;

studii superioare în specializarea contabilitate și
informatică de gestiune/economie
generală/economie și finanțe/finanțe bănci

vechime în specialitatea studiilor minim 7 ani;

studii superioare în specializarea contabilitate și
informatică de gestiune/economie
generală/economie și finanțe/finanțe bănci

vechime în specialitatea studiilor minim 7 ani;

studii superioare în domeniul sociologie,
specializarea resurse umane sau în domeniul
drept, specializarea drept

vechime în specialitatea studiilor minim 7 ani;

studii superioare în specializarea
management/managementul dezvoltării rurale
durabile/drept

vechime în specialitatea studiilor minim 7 ani;

ÎNTOCMIT,
Consilier superior

_______________________________________

Consilier I superior

Consilier I superior

superior

16 Consilier I superior

Compartiment strategie și 
dezvoltare locală                           

(1 post)
Consilier I

Consilier I superior

Publicat la data de 12.07.2021 la avizierul de la sediul instituției și pe site-ul Primăariei Mărgineni - județul Bacău la secțiunea reorganizare (https://primaria-
margineni.ro/administratie/primaria/reorganizare/)

Compartiment impozite, taxe 
locale și executare silită                                

(3 posturi)
15

Compartiment resurse umane și 
salarizare                                    (1 

post)

_________________________________
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