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ANUNŢ
- privind promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
, prin examen, în condiţiile legiiÎn temeiul prevederilor art. 411 din Regulamentul 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, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 286/2011, cu modificările si completările ulterioare
ADMINISTRATIA PIETELOR SECTOR 1
cu sediul în Str.Luncani, nr. 5, Sector 1
organizează examen, pentru promovarea personalului contractual, in grade sau trepte
profesionale imediat superioare celei detinute, astfel:
CONDIŢII DE PARTICIPARE LA EXAMEN:
Economist, grad IA- Serviciul Financiar Contabilitate
- Nr. posturi : 1
- să aibă o vechime de 3 ani în gradul I din care promovează;
- să fi obţinut calificativul "foarte bine" la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel
puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.

Economist, grad I- Serviciul Financiar Contabilitate
- Nr. posturi : 1
- să aibă o vechime de 3 ani în gradul II din care promovează;
- să fi obţinut calificativul "foarte bine" la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel
puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.

Economist, grad IA- Biroul Comercial Resurse Umane Secretariat
- Nr. posturi : 1
- să aibă o vechime de 3 ani în gradul I din care promovează;
- să fi obţinut calificativul "foarte bine" la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel
puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA EXAMEN:
1. Cerere de înscriere la examenul de promovare.
2. Adeverintă privind vechimea în treapta detinuta.
3.Copii de pe Fisele de evaluare
CALENDARUL DE DESFĂSURARE A EXAMENULUI:
Perioada de depunere a dosarelor: de la data 27.11.2018, ora 08.00 si până la data de
11.12.2018, ora 16.00, la sediul institutiei din Str.Luncani, nr. 5, Sector 1, Bucuresti.
Selectia dosarelor: în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării
termenului de depunere a dosarelor.
Afisarea rezultatelor selectiei dosarelor: în termen de maximum două zile lucrătoare de
la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
* După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, candidaţii nemulţumiţi pot
depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei
dosarelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept. În situaţia contestaţiilor formulate faţă de
rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de
către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de maximum
o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Comunicarea
rezultatelor la contestaţiile depuse se face imediat după soluţionarea contestaţiilor.
Proba scrisă: in data de 14.12.2018, ora 11.00
Afisarea rezultatelor probei scrise: în termen de maximum două zile lucrătoare de la
data finalizării probei scrise.
* După afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă, candidaţii nemulţumiţi pot depune
contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, sub
sancţiunea decăderii din acest drept. În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul
probei scrise, comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea doar pentru candidatul
contestatar în termen de maximum două zile lucrătoare de la expirarea termenului de
depunere a contestaţiilor. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face imediat
după soluţionarea contestaţiilor.

BIBLIOGRAFIE- Serviciul Financiar Contabilitate
1. Legea Contabilitatii nr.82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
3. Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea,
evidenta si raportarea angajamentelor bugetare legale actualizat;
5. Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Ordinul ministrului finantelor publice nr.1917/2005 pentru aprobarea normelor
metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de
conturi pentru institutii publice si instructiuni de aplicarea a acestuia, cu modificarile si
completarile ulterioareș
7. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si
completarile ulterioare;
BIBLIOGRAFIE- Biroul Comercial Resurse Umane Secretariat
8. HG nr.348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone
publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. HCGMB 32/2007 pentru reglementarea raporturilor contractuale privind spatiile cu alta
destinatie decat aceea de locuinta aflate in administrarea Consiliului General al Municipiului
Bucuresti;
10. HG nr.1334/2004 privind modificarea si completarea unor hotarari ale Guvernului in
vederea intaririi ordinii si disciplinei comerciale in pietele agroalimentare, cu modificarile si
completarile ulterioare;
11. HCLS 1 nr.36/2013 privind aprobarea procedurii de inchiriere a spatiilor comerciale situate
in pietele administrate de Administratia Pietelor Sector 1;
12. HCLS 1 nr.9/2013 privind reactualizarea tarifelor pentru serviciile prestate de Administratia
Pietelor Sector 1 in pietele aflate in administrarea acesteia;
13. Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din
sectorul agricol, cu modificările si completările ulterioare;
14. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si
completarile ulterioare;
*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în
vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
Relaţii suplimentare la telefon 021.317.14.70
Persoană de contact, doamna Calin Ioana, secretarul comisiei de examinare
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