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BEICA DE JOS, str. Principală nr.215
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                                                                                                                   Nr. 989/12.03.2013

ANUNŢ:

Primăria comunei Beica de Jos, județul Mureș organizează examen de promovare în 

grad profesional a unor funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Beica de Jos, județul Mureș.

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Beica de Jos, strada Principală, 

nr. 215 din localitatea Beica de Jos, judeţul Mureş.

Proba scrisă se va desfăşura în data de: 10 aprilie 2013, ora 1000;

Interviul va avea loc în data de: 12 aprilie 2013,  ora 1400;

Data până la care se pot depune dosarele: 1 aprilie 2013.

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

la sediu şi pe site-ul instituţiei www.beica.ro

Relaţii suplimentare se pot obţine la secretarul comunei, telefon 0265 719612, interior 

13.

                       PRIMAR,                                           SECRETAR, 

                     Moldovan Maria                                                       Pop Silvestru-Vasile

http://www.cjmures.ro/


ANEXA 

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 Primăriei comunei Beica de Jos, strada Principală, 

nr.215 din localitatea Beica de Jos, judeţul Mureş.
Proba scrisă se va desfăşura în data de: 10 aprilie 2013, ora 1000;
Interviul va avea loc în data de: 12 aprilie 2013,  ora 1400;
Data până la care se pot depune dosarele: 1 aprilie 2013.
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 Beica de Jos, 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 Primăria comunei Beica de Jos, județul Mureș.
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.beica.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 Pop Silvestru-Vasile – secretarul comunei Beica de Jos
o Popa Elena - șef serviciu resurse umane Consiliul Județean Mureș
o reprezentantul ANFP

 Pentru comisia de soluţionare a contestaţiilor:
o Pădureanu Lucian – secretarul comunei Gurghiu;
o Haba Maria – secretarul comunei Chiheru de Jos

http://www.cjmures.ro/


o reprezentantul ANFP
 Secretar al celor două comisii:

o Suciu Lenuța - referent superior primăria comunei Beica de Jos

 Bibliografie comună:

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.

 Bibliografie specifică:

 compartimentul financiar-contabil :

1. 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;

2. Legea nr.283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2010 

pentru completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2008 privind 

reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările și 

completările ulterioare;

3. Legea 273/29.06.2006 - privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare;

4. Legea contabilităţii Nr. 82/1991 republicată, cu modificările ulterioare;

5. Ordin MFP 1792/24.12.2002 - M.Of. nr. 37/23.01.2003 - pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor 

instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor 

bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;

6. Ordin MFP nr. 1792/12.12.2005 - M.Of. nr. 1186/29.12.2005 pentru pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor 

publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a 

acestuia

7. Ordin MFP nr 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si a capitalurilor proprii



ANEXA3

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Autoritatea sau instituţia publică:

Funcţia publică solicitată:

Numele şi prenumele:
Adresa:   
Telefon:

Studii generale si de specialitate

Studii medii liceale sau postliceale

Instituţia Perioada Diploma obţinută

Studii superioare de scurtă durată

Instituţia Perioada Diploma obţinută

Studii superioare de lungă durată

Instituţia Perioada Diploma obţinută

Studii postuniversitare,  masterat şi doctorat

Instituţia Perioada Diploma obţinută



Alte tipuri de studii

Instituţia Perioada Diploma obţinută

Limbi străine*1)

Limba Scris Citit Vorbit

Cunoştinţe operare calculator:

Cariera profesională

Perioada Instituţia/Firma Funcţia
Principalele 

responsabilităţi

Detalii despre ultimul loc de muncă*2)

1 ............................................................................... ………………………………………………

2 ............................................................................... ………………………………………………

Persoane de contact pentru recomandări*3):

1................................. …………………......................

2 ........................................................................................ ………………………………………

3 ........................................................................................ ………………………………………

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu 
privire la falsul în declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.
    Data ......................
    Semnătura .................



*1) Se vor trece calificativele "cunoştinţe de bază", "bine" sau "foarte bine".
*2) Se vor menţiona calificativele acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 2 ani, 
dacă este cazul.
*3) Vor fi menţionate numele şi prenumele, locul de muncă, funcţia şi numărul de telefon




