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ANUNŢ 
 Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane cu sediul în Calea Şerban Vodă nr.249, 
sector 4, cu adresa de corespondenţă în Intrarea Serelor nr.1, sector 4, Bucureşti organizează 
în data de 30.01.2020 concurs pentru ocuparea a 29 de posturi de execuţie vacante de natură 
contractuală: 

1. Muncitor calificat (M;G) (sudor), treapta prof.IV- biroul administrativ- 1 post; 

2. Inspector de specialitate (S), grad prof.IA- servicii teritoriale- 1 post; 

3. Inspector de specialitate (S), grad prof.II- servicii teritoriale- 1 post; 

4. Referent (M), treapta prof.IA- servicii teritoriale- 1 post; 

5. Referent (M), treapta prof.IA- servicii teritoriale- 1 post; 

6. Casier (M;G)- servicii teritoriale- 1 post; 

7. Muncitor calificat(M;G) (îngrijitor), treapta prof.I- servicii teritoriale- 1 post 

8. Muncitor calificat(M;G) (controlor prestări servicii), treapta prof.I- servicii teritoriale- 1 
post; 

9. Muncitor calificat(M;G) ( îngrijitor), treapta prof.II- servicii teritoriale- 1 post; 

10. Muncitor calificat (M;G) (fochist), treapta prof.III- servicii teritoriale- 1 post; 

11. Muncitor calificat(M;G) (controlor prestări servicii), tr.prof.III- servicii teritoriale- 1 
post; 

12. Muncitor calificat (M;G) (mecanic  utilaj), tr.prof.III- servicii teritoriale- 1 post; 

13. Muncitor calificat(M;G) (îngrijitor), tr.prof.III- servicii teritoriale- 1 post 

14. Muncitor calificat (M;G) (mecanic utilaj), tr.prof.IV- servicii teritoriale- 1 post; 

15. Muncitor calificat (M;G) (controlor prestări servicii), tr.prof.IV- servicii teritoriale- 1 
post; 
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16. Muncitor calificat (M;G) (zidar), tr.prof.IV- servicii teritoriale- 1 post; 

17. Muncitor calificat (M;G) (controlor prestări servicii), tr.prof.IV- servicii teritoriale- 1 
post; 

18. Muncitor calificat (M;G) (îngrijitor), tr.prof.IV- servicii teritoriale- 1 post; 

19. Muncitor calificat (M;G) (instalator), tr.prof.IV- servicii teritoriale- 1 post; 

20. Muncitor necalificat (M;G) tr.prof.I- servicii teritoriale- 1 post; 

21. Muncitor necalificat (M;G) tr.prof.I- servicii teritoriale- 1 post; 

22. Muncitor necalificat (M;G) tr.prof.I- servicii teritoriale- 1 post; 

23. Muncitor necalificat (M;G) tr.prof.I- servicii teritoriale- 1 post; 

24. Muncitor necalificat (M;G) tr.prof.I- servicii teritoriale- 1 post; 

25. Muncitor necalificat (M;G) tr.prof.I- servicii teritoriale- 1 post; 

26. Muncitor necalificat (M;G) tr.prof.I- servicii teritoriale- 1 post; 

27. Muncitor necalificat (M;G) tr.prof.I- servicii teritoriale- 1 post; 

28. Muncitor necalificat (M;G) tr.prof.I- servicii teritoriale- 1 post; 

29. Muncitor necalificat (M;G) tr.prof.I- servicii teritoriale- 1 post; 

Concursul se organizează cu respectarea prevederilor Dispoziţiei Primarului General 
nr.1736/2015 prin care s-a aprobat Regulamentul 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, ori în funcţie a personalului contractual al acestora, act 
administrativ emis în aplicarea prevederilor HG nr.286/2011 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, precum şi a prevederilor Legii nr.53/2003- codul muncii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Probele concursului pentru ocuparea postului vacant sunt: 

a) proba scrisă ce constă în redactarea unei lucrări; 

b) interviul; 

c) proba practică  
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Calendarul concursului: 

1) 22.01.2020, ora 16,00 termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de 
către candidaţi; 

2) 23.01.2020 selecţia dosarelor de concurs; 

3) 23.01.2020, ora 14,00 afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor; 

4) 27.01.2020 ora 14,00 termenul limită pentru depunerea contestaţiilor privind selecţia 
dosarelor; 

5) 28.01.2020 soluţionarea contestaţiilor; 

6) 28.01.2020 afişarea rezultatelor contestaţiilor; 

7) 30.01.2020 ora 10,00- proba scrisă şi proba practică ; 

8) 31.01.2020 ora 10,00 afişarea rezultatelor probei scrise şi probei practice; 

9) 03.02.2020 ora 10,00 termen limită pentru depunerea contestaţiilor la proba scrisă şi 
proba practică ; 

10) 04.02.2020 soluţionare contestaţii şi afişare rezultate; 

11) 05.02.2020 ora 09,00 susţinerea interviului; 

12) 06.02.2020 afişarea rezultatelor interviului; 

13) 07.02.2020 ora 14,00 termen limită pentru depunerea contestaţiilor privind interviul; 

14) 10.02.2020 soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor; 

15) 11.02.2020 afişare rezultate finale. 

Condiţii de participare: 

1. Muncitor calificat(M;G)(sudor), treapta prof.IV din cadrul Biroului 
administrativ- 1 post: 

- Studii de specialitate: generale sau medii absolvite cu diplomă de bacalureat; 

- Vechime în muncă: minim 2 ani; 

- Diplomă calificare sudor; 

2. Inspector de specialitate (S), grad prof.IA din cadrul Serviciilor 
teritoriale– 1 post: 

           -   Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă; 

http://www.accu.ro/


 
Sediu: Calea Şerban Voda, nr.249, cod poştal 040217, sector 4, Bucureşti, România 
Adresa de corespondenţă: Int. Serelor, nr.1, cod poştal 042124,Sector 4, Bucureşti 
Tel.: 021/636.35.71; Fax: 021/334.42.54 

http://www.accu.ro 

Operator de date cu caracter personal:  18095; 18099;18098 
 

  

FORMULAR COD: RU 001 pag 4/10 

 

-    Vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani; 

-    Cunoştinţe operare PC; 

3. Inspector de specialitate (S), grad prof.II din cadrul Serviciilor teritoriale- 
1 post: 

-    Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă; 

-    Vechime în specialitatea studiilor: minim 2 ani; 

-    Cunoştinţe operare PC; 

4. Referent (M), treapta prof.IA din cadrul Serviciilor teritoriale- 2 posturi: 

-    Studii de specialitate: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; 

-    Vechime în specialitatea studiilor: minim 6 luni; 

-    Cunoştinţe operare PC; 

5. Casier (M;G) din cadrul Serviciilor teritoriale- 1 post 

-    Studii de specialitate: medii absolvite cu diplomă de bacalureat; 

-    Vechime în specialitatea studiilor: minim 3 ani; 

-    Cunoştinţe operare PC; 

6.Muncitor calificat(M;G)(îngrijitor), treapta prof.I din cadrul Serviciilor 
teritoriale- 1 post 

-    Studii de specialitate: generale sau medii absolvite cu diplomă de bacalureat; 

-    Vechime în muncă: minim 3 ani; 

7. Muncitor calificat(M;G)(controlor prestări servicii), treapta prof.I din cadrul 
Serviciilor teritoriale- 1 post  

    -Studii de specialitate: studii generale sau medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; 

  -  Vechime în specialitatea studiilor: minim 3 ani; 

   -  Cunoştinţe operare PC; 

8. Muncitor calificat(M;G)(îngrijitor), treapta prof.II din cadrul Serviciilor 
teritoriale- 1 post 

-    Studii de specialitate: generale sau medii absolvite cu diplomă de bacalureat; 
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-    Vechime în muncă: minim 3 ani; 

        9. Muncitor calificat(M;G)(fochist), treapta prof.III din cadrul Serviciilor 
teritoriale- 1 post: 

- Studii de specialitate: generale sau medii absolvite cu diplomă de bacalureat; 

- Vechime în muncă: minim 3 ani; 

- Diplomă calificare fochist; 

10. Muncitor calificat(M;G)(controlor prestări servicii), treapta prof.III din 
cadrul Serviciilor teritoriale- 1 post  

  -  Studii de specialitate: studii generale sau medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; 

  -  Vechime în muncă: minim 3 ani; 

  - Cunoştinţe operare PC; 

11. Muncitor calificat(M;G)(mecanic utilaj), treapta prof.III din cadrul Serviciilor 
teritoriale- 1 post: 

    -    Studii de specialitate: generale sau medii absolvite cu diplomă de bacalureat; 

    -    Vechime în muncă: minim 3 ani; 

    -    Diplomă calificare mecanic utilaj; 

12. Muncitor calificat(M;G)(îngrijitor), treapta prof.III din cadrul Serviciilor 
teritoriale- 1 post 

-    Studii de specialitate: generale sau medii absolvite cu diplomă de bacalureat; 

-    Vechime în muncă: minim 3 ani; 

        13. Muncitor calificat(M;G)(mecanic utilaj), treapta prof.IV din cadrul 
Serviciilor teritoriale- 1 post: 

    -    Studii de specialitate: generale sau medii absolvite cu diplomă de bacalureat; 

    -    Vechime în muncă: minim 2 ani; 

    -    Diplomă calificare mecanic utilaj; 

      14. Muncitor calificat(M;G)(controlor prestări servicii), treapta prof.IV din 
cadrul Serviciilor teritoriale- 2 posturi  

  -  Studii de specialitate: studii generale sau medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
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  -  Vechime în muncă: minim 2 ani; 

  - Cunoştinţe operare PC; 

 15. Muncitor calificat(M;G)(zidar), treapta prof.IV din cadrul Serviciilor teritoriale- 
1 post  

  -  Studii de specialitate: generale sau medii absolvite cu diplomă de bacalureat; 

  -  Vechime în muncă: minim 2 ani; 

  - Diplomă calificare zidar; 

            16. Muncitor calificat(M;G)(îngrijitor), treapta prof.IV din cadrul Serviciilor 
teritoriale- 1 post 

-    Studii de specialitate: generale sau medii absolvite cu diplomă de bacalureat; 

-    Vechime în muncă: minim 2 ani; 

             17. Muncitor calificat(M;G)(instalator), treapta prof.IV din cadrul Serviciilor 
teritoriale- 1 post 

-    Studii de specialitate: generale sau medii absolvite cu diplomă de bacalureat; 

-    Vechime în muncă: minim 2 ani; 

-    Diplomă calificare instalator;  

             18. Muncitor necalificat (M;G), treapta prof.I în cadrul serviciilor teritoriale- 10 
posturi 

-    Studii de specialitate: generale sau medii absolvite cu diplomă de bacalureat; 

-    Vechime în muncă: minim 2 ani; 

                 

CONDIŢII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI: 

1. Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

2. Cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

4. Are capacitate deplină de exerciţiu; 
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5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare 
abilitate; 

6. Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

7. Nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

Proba scrisă şi proba practică a concursului se va desfăşura în data de 30.01.2020 la 
sediul Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane din Intrarea Serelor, nr.1, sector 4, ora 
10,00. 

Interviul se va desfăşura în data de 05.02.2020 la sediul Administraţiei Cimitirelor şi 
Crematoriilor Umane din Intrarea Serelor, nr.1, sector 4, ora 09.00. 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data afişării anunţului, respectiv până la data de 22.01.2020, ora 16,00, la Serviciul Resurse 
Umane. 

Cerinţele specifice privind ocuparea postului se vor afişa la sediul ACCU, pe site-ul 
ACCU(www.accu.ro) şi pe portalul posturi.gov.ro. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0216363571/ int.19. 

Publicat în Monitorul Oficial, partea a III-a, în data de 07.01.2020. 

 

DOSARUL DE CONCURS va conţine în mod obligatoriu:  

1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului Administraţiei Cimitirelor şi 
Crematoriilor Umane; 

2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 
după caz; 

3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea 
condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică; 

4. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în 
meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 
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5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale 
care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu 
cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului 
sau de către unităţile sanitare abilitate; 

7. Curriculum vitae (model european conform HG nr.1021/2004); 

8. O scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă; 

*adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului 
şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

**în cazul documentului prevăzut la pct.5, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care 
a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are 
obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până 
la data desfăşurării primei probe a concursului. 

***actele prevăzute la pct.2-4 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii 
copiilor cu acestea.  

 Selecţia dosarelor înscrise la concurs se va face în data de 23.01.2020. 

 Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei 
de concurs, cu menţiunea “admis”sau “respins”, însoţită după caz, de motivul respingerii, la 
sediul Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane, precum şi pe pagina de internet a 
instituţiei la data de 23.01.2020. 

 Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba 
scrisă/ proba practică. 

 Notarea probei scrise, a probei practice şi a probei interviului, se face în termen 
de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe. 

 Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă 
şi interviu. 

 Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea 
punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii “admis” sau “respins”, prin afişare la sediul şi 
pe pagina de internet a Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane, în termen de 
maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei. 

 După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, proba interviu, 
candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data 
afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise, a 
probei interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept. 
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 Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituţiei, 
precum şi pe pagina de internet www.accu.ro, imediat după soluţionarea contestaţiilor. 

 Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei şi pe pagina de internet, în termen de 
maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru ultima probă, prin 
specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii “admis” sau “ respins”. 

 Tematica concursului se va stabili pe baza bibliografiei. 

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE  CASIER (M;G) – SERVICII 
TERITORIALE 

 

.1. OUG nr.57/2019 privind codul administrativ; 

  2.Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

3.HG nr.741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile   
funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor 
umane, cimitirele, crematorile umane, precum şi criterile profesionale pe care trebie să le 
îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare; 

 4.HCGMB nr.303/2003 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a 
cimitirelor şi crematoriilor umane;  

 5. Legea nr.500/2002 privind finanţele publice , cu modificările şi completările ulterioare; 

6. Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

7. Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

8. Ordinul nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

10. Decretul lege nr.209/1976 privind aprobarea Regulametului operaţiunilor de casă.  

 BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE  DE INSPECTOR DE 
SPECIALITATE (S), GRAD PROF.IA, INSPECTOR DE SPECIALITATE (S), GRAD PROF.II, 
REFERENT (M), TREAPTA PROF.IA, MUNCITOR CALIFICAT (CONTROLOR PRESTĂRI 

SERVICII), TREAPTA PROF.I, MUNCITOR CALIFICAT (CONTROLOR PRESTĂRI 
SERVICII), TREAPTA PROF.III, MUNCITOR CALIFICAT (CONTROLOR PRESTĂRI 

SERVICII), TREAPTA PROF.IV– SERVICII TERITORIALE 
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 1. OUG nr.57/2019 privind codul administrativ; 

  2.Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

3.HG nr.741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile   
funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor 
umane, cimitirele, crematorile umane, precum şi criterile profesionale pe care trebie să le 
îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare; 

 4.HCGMB nr.303/2003 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a 
cimitirelor şi crematoriilor umane;  

      5. Legea nr.53/2003- codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 

  6. Decretul lege nr.209/1976 privind aprobarea Regulametului operaţiunilor de casă.  

 

 

 

 

http://www.accu.ro/

