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BIBLIOGRAFIE ŞI CONDIŢII SPECIFICE 
privind organizarea concursului de promovare in funcția de  

conducere vacantă(funcție contractuală) 
de Sef Birou Resurse Umane, Formare Profesională, Comunicare și Relații Publice gr.II 

poz.nr.42 din statul de funcţii 
 

Condiţii specifice: 
 

- Studii  superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
- Cursuri de specializare/ perfecționare în domeniul resurselor umane și administrației 

publice; 
- Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de  5 ani; 
- Calificative de “foarte bine” de 2 ori în ultimii 3 ani, obţinute în urma evaluării 

performanţelor profesionale individuale; 
- Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională; 
- Competenţe digitale: procesare text – Word, calcul tabelar – Excel şi program de 

prezentare –  Power Point; 
Abilităţi, calităţi , aptitudini: 

Capacitatea de organizare şi planificare a activităţilor zilnice, de asumare a 
responsabilităţilor şi de rezolvare eficientă a problemelor, de evaluare şi operativitate în 
luarea deciziilor şi asumarea responsabilităţilor, abilităţi de comunicare, lucru în echipă şi 
individual, dorinţa de învăţare şi autoperfecţionare, inteligenţă, logică, putere de concentrare, 
spirit practic şi de observaţie, spontaneitate, obiectivitate, gândire analitică şi conceptuală, 
disponibilitate la schimbare, rezistenţă la stres şi sarcini repetitive. 

 
Bibliografie: 
 

1. Legea nr.215/2001 , privind administraţia publică locală, , republicată , cu 
modificările şi completările ulterioare 

2. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Administraţiei Grădina Zoologică, 
aprobat prin HCGMB nr.644/2018  publicat pe site-ul www.pmb.ro, la secţiunea Acte 
Normative 

3. Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare 
4. Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
5. HCGMB nr.304/2017, modificata si completata prin HCGMB nr.367/2018 privind 

aprobarea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale 
“Administraţie”, utilizate in aparatul de specialitate al Primarului General, in aparatul 
permanent de lucru al CGMB, precum şi în cadrul serviciilor publice de interes local 
al Municipiului Bucureşti 

6. Legea nr.263/2010  privind sistemul unitar de pensii publice 
7.  Hotărârea nr. 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor 

de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de 



muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de 
funcții bugetare "Administrație" din administrația publică locală 

8. Hotărârea nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din 
administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile 
bugetare 

9. Legea nr. 477/ 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 
autorităţile şi instituţiile publice 

10. Legea nr.62/2011- legea dialogului social 
11. Ordonanța de urgență nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări 

sociale de sănătate 
12. Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare 
13. HG nr. 286/2011 - aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor 
contractuale din sectorul bugetar 

14. Dispoziţia Primarului General nr.1736/2015 de  aprobare a  Regulamentului privind 
ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor 
contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al Municipiului 
Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare, orin în funcţie a personalului contractual al acestora  

15.  Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor 

16. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 
17. Dumitru Borţun – Relaţiile publice şi noua societate – Editura Tritonic 2012 
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