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ANUNŢ: 
 

Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Rîciu organizează examen de 
promovare în grad profesional a unor funcţionari publici din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Rîciu. 

Concursul se va desfăşura la sediul Unităţii Administrativ-Teritoriale  comuna 

Rîciu, str.Gheorghe Şincai nr.58, din comuna Rîciu, judeţul Mureş. 

 Proba scrisă se va desfăşura în data de: 15  iulie 2014, ora 10 00
; 

 Interviul va avea loc în data de: 18 iulie 2014,  ora 14 00
; 

Data până la care se pot depune dosarele: 30  iunie 2014. 
 

Condiţiile specifice, bibliografia, conţinutul dosarului de înscriere la concurs sunt 

afişate la sediu şi pe site-ul instituţiei www.comunariciu.ro 

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Secretariat, telefon 0265 426003. 

 

 

 

 

 

Primar, 

Ioan Vasu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. de înregistrare:  2452  din 31.05.2014 DOS.1 C 



Condiţii generale: 

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art.54 şi 

respectiv art. 65 alin.(2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: 

Condiţii specifice pentru participarea la examenul de promovare în grad 

profesional: 

 Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional 

imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ 

următoarele condiţii specifice: 

• să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care 

promovează; 

• să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor 

individuale în ultimii 2 ani calendaristici; 

• să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile 

Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. 

 

    Condiţii de desfăşurare a concursului: 

Concursul se va desfăşura la sediul Unităţii Administrativ-Teritoriale  comuna 

Rîciu, str.Gheorghe Şincai nr.58, din comuna Rîciu, judeţul Mureş. 

 Proba scrisă se va desfăşura în data de: 15 iulie 2014, ora 10 00
; 

 Interviul va avea loc în data de: 18 iulie 2014,  ora 14 00
; 

 Data până la care se pot depune dosarele: 30 iunie 2014. 
Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu: 

• copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de 

compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul 

profesional din care se promovează şi a treptei de salarizare; 

• copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale 

individuale din ultimii 2 ani; 

• formularul de înscriere prevăzut în anexa 3 la Hotărârea Guvernului 

nr.611/2008. 

 Constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor se 

va face prin dispoziţie a primarului comunei Rîciu,  cu aplicarea corespunzătoare a titlului 

II cap.2  secţiunea a 3-a - Constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a 

contestaţiilor din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările ulterioare. 

Publicitatea se va asigura de către Unitarea Administrativ-Teritorială  comuna 

Rîciu . 

Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia, 

tematica şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul autorităţii şi 

pe site-ul autorităţii, www.comunariciu.ro cu 30 de zile înainte de data organizării 

concursului.  

 



Propuneri privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor: 

� pentru comisia de concurs/examen: 

o Dunca Ioan – Secretar UAT comuna Rîciu; 

o Onac Cătălin- Inspector contabilitate  UAT  comuna Şincai   

� Pentru comisia de soluţionare a contestaţiilor: 

o Domocoş  Maria–secretar UAT comuna Ceuaşu de Câmpie; 

o Abran Nicoleta-Andreea-consilier comuna Ceuaşu de Câmpie 

• Biroul financiar contabil şi resurse umane: 

• Bibliografie specifică: 

1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,  republicată în 

Monitorul Oficial nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată în 

Monitorul Oficial nr.525 din 2 august 2007;  

3. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în Monitorul 

Oficial nr.123/20.02.2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

4. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, publicată în Monitorul Oficial al 

României, partea I, nr.345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

5. Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor publici, publicată în Monitorul 

Oficial al României, partea I, nr.530 din 14 iulie 2008, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

6. Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.877 din 28 

decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii (*republicata*) 
8. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 

9. OMFP 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea 

şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice; 

10. OMFP 1954/2005 pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor privind finanţele 

publice; 

11. OMFP 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 

organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 

12. O.U.G. nr. 64/2009 (*actualizată *) privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă. 

 

 

 

 

 


