DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ MUREŞ ORGANIZEAZĂ
CONCURS/EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL
SUPERIOR
pentru funcţia publică consilier grad profesional principal în consilier grad
profesional superior la Biroul Buget-Finanţe Contabilitate
Concursul /examenul de promovare constă în 3 etape succesive, după cum
urmează:
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă;
c) interviul.
La concurs se pot prezenta funcţionarii publici care îndeplinesc cumulativ
următoarele condiţii:
a) au cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care
promovează;
b) au obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor
individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
c) nu au în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile
legii.
Dosarele de înscriere se vor depune la Biroul R.U.N.O.S. din cadrul Direcţiei de
Sănătate Publică Mureş, în termen de 20 de zile de la data afişării
concursului/examenului la sediul unităţii.
Proba scrisă se va organiza în data de 05.12.2019 ora 9.00 la sediul Direcţiei
de Sănătate Publică Mureş din Tg Mureş, str. Gh.Marinescu nr.50.
Bibliografia stabilită pentru acest examen este anexată prezentei.

BIBLIOGRAFIE

Pentru exemenul de promovare în grad profesional în cadrul Biroului buget,
finanţe-contabilitate din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Mureş
1. Constituţia României.
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administratic – Partea a VI-a - Statutul funcţionarilor publici,
prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică
şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice .
3. Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
4. Legea nr.69/2010 a responsabiltăţii fiscal-bugetare
5. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor
instituţiior publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea
angajamentelor bugetare şi legale;
6. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2861/2009 pentru aprobarea
Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor
de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi
completările ulterioare;
7. Ordinul ministrului finanţelor publice
documentele financiar – contabile;

nr.2634/2015

privind

8. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.3471/2008 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor
fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice;

