ANUNŢ
În data de 10.04.2017, ora 11,00, se organizează concurs/examen de promovare în
gradul profesional imediat superior celui deţinut, pentru funcţionarii publici din cadrul
aparatului de specialitate.
Programul este următorul :
Dată concurs/examen
10.04.2017, ora 11.00
Perioada în care se depun dosarele de
09-28.03.2017
înscriere
Autoritatea la care se depun dosarele de Consiliul Judeţean Ialomiţa
înscriere
Selecţia dosarelor
29.03-04.04.2017 Consiliul Judeţean Ialomiţa
Proba scrisă
10.04.2017, ora 11.00 Consiliul Judeţean Ialomiţa
Interviu
12.04.2017, ora 13.00 Consiliul Judeţean Ialomiţa
Direcţia
Coordonare Organizare, Buget Finanţe şi
Investiţii şi Servicii Publice
Concurs afişat la data: 09.03.2017, ora 08:00
Condiţii de participare
Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat
superior celui deţinut, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b) să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2
anicalendaristici;
c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.
Dosar de înscriere
Pentru concursul de promovare în grad profesional, dosarul va cuprinde următoarele documente,
conform prevederilor art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr.
1173/2008:




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;
copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se
certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii
legalizate.

Dosarele de înscriere se depun în 20 zile de la data afişării, respectiv până în data de
28.03.2017, ora 16,30.
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Bibliografia
necesară în vederea susținerii concursului de promovare în grad profesional în cadrul
Direcţiei Coordonare Organizare - Compartiment pentru Informaţii şi Relaţii Publice şi
Compartiment Mass-Media este alcătuită din următoarele documente și acte normative, cu
modificările și completările lor ulterioare:
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale;
Constituţia României – autorităţi publice locale;
O.U.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
Hotărârea nr. 10/18.03.2013 a Consiliului Judeţean Ialomiţa privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Ialomiţa.
7. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
8. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
9. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei – Titlul IV.
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Bibliografia
necesară în vederea susținerii concursului de promovare în grad profesional în cadrul
Direcţiei Coordonare Organizare - Compartiment Juridic este alcătuită din următoarele
documente și acte normative, cu modificările și completările lor ulterioare:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale;
Codul Civil (proprietatea privată şi dezmembrămintele sale, proprietatea publică);
Codul de procedură civilă – Cartea I (Dispoziţii generale, Titlul I, Titlul II –
capitolele I şi II, Titlul III capitolele I, II şi III, Cartea a II-a (Titlurile I şi II);
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei (Titlul IV. Conflictul de interese şi regimul
incompatibilităţilor în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice);
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acorduluicadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
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Bibliografia
necesară în vederea susținerii concursului de promovare în grad profesional în cadrul
Direcţiei Buget Finanţe este alcătuită din următoarele documente și acte normative, cu
modificările și completările lor ulterioare:
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale;
Legea nr. 82/1991 a contabilităţii;
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
OMFP 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi
conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile
publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;
7. OMFP 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele
publice;
8. OMFP 1.792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor
instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor
bugetare şi legale.
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Bibliografia
necesară în vederea susținerii concursului de promovare în grad profesional în cadrul
Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice este alcătuită din următoarele documente și acte
normative, cu modificările și completările lor ulterioare:
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale;
H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de
construcţii şi instalaţii aferente acestora;
5. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;
6. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
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