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ANUN

În conformitate Cu: 

D Legea cadru 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;

D HG nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a

unui post vacant sau temporar vacant corespunzAtor functiilor contractuale şi a criteriilor de promovare in grade
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri

publice;

Biroul Romin de Metrologie LegalA — Directia Regionalli de Metrologie Legalii Back'

organizeaza,

CONCURS DE OCUPARE A UNUI POST VACANT PENTRU PERSONALUL

CONTRACTUAL

Pentru postul mentionat mai jos:

- 1 post de expert, gradul IA - Serviciul Judetean de Metrologie Legala Iaşi;

Publicitatea concursului :

Anuntul se va publica in data de 03.07.2018 in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III a şi intr-un
cotidian de larga circulatie precum şi la sediul Directiei Regionale de Metrologie Legala Back', str. Erou Gh.
Nechita, nr.2, Baal' şi pe pe pagina de interne a institutiei ( www.brml.ro — sectiunea Cariere).

Observatii suplimentare

Concursul de ocupare a unor posturi vacante va avea loc la sediul Directiei Regionale de Metrologie

Legala Back', str. Erou Gh. Nechita, nr.2, Bacau.

La concursul organizat pentru ocuparea postului vacant poate participa once persoana care indeplineşte
conditiile generale şi conditiile specifice stabilite prin fişele de post pentru ocuparea functiilor contractuale

Conditii generale de participare

D Are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinind Spatiului
Economic European şi domiciliul in Romania;

D Cunoaşte limba romana, scris şi vorbit;
D Are vfirsta minima reglementata de prevederile legale;

D Are capacitate deplina de exercitiu;

D Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale
eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;



D Indeplineşte conditiile de studii şi, dupA caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos
la concurs;

> Nu a fost condamnat defmitiv pentru sAviirşirea unor infractiuni contra umanitAtii, contra statului on contra
autoritAtii, de serviciu sau in legAturA cu serviciul, care impiedicrt inaptuirea justitiei, de fals on a unor fapte de

coruptie sau a unei infractiuni sAvArşite cu intentie, care ar face-o incompatibilA Cu exercitara fiinctiei, cu exceptia
situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice de participare

• Pentru postul de expert din cadrul Serviciului Judetean de Metrologie LegalA 1110:

> Generale: studii superioare economice, de lung duratA, fmalizate Cu licentA de economist;

> Vechime in muna : minimum 6 ani şi 6 luni;

> Vechime in specialitate : minimum 6 ani şi 6 luni de activitate in domeniul economic;
> Cunoaşterea legislaliei şi a reglementArilor in domeniul ştiintelor economice.

Dosarul de Inscriere :

> cerere de inscriere la concurs adresatA directorului D.R.M.L. BacAu;

> copia actului de identitate sau once alt document care atestrt identitatea, potrivit legii, dupA caz;

> copiile documentelor care sA ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atesti efectuarea unor specializari,
precwn şi copiile documentelor care atestA indeplinirea conditiilor specifice ale postului;

> carnetul de muncA sau, dupA caz, adeverintele care atestA vechimea in muncA, in meserie şi/sau in specialitatea
studiilor, in copie;

> cazierul judiciar sau o declaratie pe propria rAspundere cA nu are antecedente penale care sA-1 facA incompatibil cu
functia pentru care candideazA;

> adeverintA medicalA care sii 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 European, semnat şi datat.

Adeverinta care atestA starea de sAnAtate contine, in clar, numArul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia,
in formatul standard stabilit de Ministerul SAnAtAtii.

În cazul documentului prevAzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la

inscriere o declaratie pe propria rAspundere cA nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de

concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pAnA la data desaşurArii probei scrise a concursului.
Actele prevAzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi in original in vederea verificArii conformitAtii copiilor cu

acestea.

Informatii suplimentare:

termen de depunere a dosarelor de inscriere: 23.07.2018, ora 14:00.

Dosarul se va depune la secretariatul Directiei Regionale de Metrologie LegalA BacAu, str. Erou Gh. Nechita, nr.2,

BacAu.



selectia dosarelor: 24.07.2018

Rezultatele selectkii dosarelor de inscriere se afişeazA de cAtre secretarul comisiei de concurs, cu mentiunea pentru
fiecare candidat - „admis" sau „respins" insotitA dupA caz, de motivul respingerii, la sediul D.R.M.L. BacAu, precum

şi pe pagina de internet a institutiei ( www.brml.ro — sectiunea Cariere) in termen de o zi lucrAtoare de la data
expirkii termenului de depunere a dosarelor;

> proba scrisA: 26.07.2018, ora 10:00

Notarea probei scrise se face in termen de maximum 1 zi lucrAtoare de la finalizarea probei şi se afişeazA de cAtre
secretarul comisiei de concurs, la sediul D.R.M.L. BacAu, precum şi pe pagina de internet a institutiei www.brml.ro 
— sectiunea Cariere.

> interviul: 30.07.2018, ora 10:00

Notarea interviului se face in termen de maximum 1 zi lucrAtoare de la finalizarea probei şi se afişeazA de cAtre
secretarul comisiei de concurs, la sediul D.R.M.L. BacAu, precum şi pe pagina de internet a institutiei www.bnaro
— sectiunea Cariere.

Notarea probelor:

Pentru probele concursului, punctajul maximum este de 100 de puncte.

Sunt declarati admişi candid* care obtin minimum 50 de puncte la fiecare probA.

Solutionarea contesatilor :

DupA afişarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisA şi interviu, candidatii nemultumiti pot face
contestatie in termen de cel mult o zi lucrAtoare de la data afişArii rezultatului probei respective. Comisia de
solutionare a contestatiilor va da rAspunsul la contestatie in termen de maximum o zi lucrAtoare de la expirarea

termenului de depunere a contestatiei şi se va afişa de elite secretarul comisiei de concurs, la sediul D.R.M.L.
BacAu precum şi pe pagina de internet a institutiei www.brml.ro — sectiunea Cariere.

Rezultatele finale: 01.08.2018

Se vor afişa de cAte secretarul comisiei de concurs, la sediul D.R.M.L. BacAu., precum şi pe pagina de internet a
institutiei www.brml.ro — sectiunea Cariere, in termen de maximum o zi lucrAtoare de la expirarea termenului

previzut pentru ultima probA sau dupA expirarea termenului de contestare, prin specificarea punctajului final al

fieckui canditat şi a mentiunii „admis„ sau „respins„.
Date suplimentare despre concursul mentionat se pot obtine la numkul de telefon 0234512063, persoanA de contact

— GorgotA Tanta, şef Birou Economic.

DIRECTOR GENERAL,
Prof univ.dr.ing.Dr.h.c. Hind Iacobes ccrt

\t;
az
•r ov,

,`;

\--4t'41V wit


