
Data si locul susţinerii examenului, calendarul examenului de testare profesionala
pentru ocuparea posturilor supuse reorganizarii si posturile VACANTE 

din cadrul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva, 
serviciu public subordonat Consiliului local al municipiului Deva

Examenul  de  testare  profesionala  pentru  ocuparea  posturilor  supuse  reorganizarii  si

posturile VACANTE din cadrul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva, se

desfăşoară  la  sediul Serviciului  Public  de  Intretinere  si  Gospodarire  Municipala  Deva conform

următorului calendar, cu respectarea  dispoziţiilor Regulamentului de organizare şi desfăşurare a

exemenului de testare profesională pentru persoanele ale căror posturi sunt supuse reorganizării la

nivelul aparatului de specialitate al Primăriei municipiului Deva si serviciilor publice din subordinea

Consiliului Local Deva, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Deva nr. 57 / 2018 :

a) afisare anunt : 09.03.2018

b) perioada de depunere a cererilor de inscriere la examen – 12.03.2018 - 13.03.2018 ;

c) selecţia cererilor - în data de 14.03.2018 pana la ora 13,00 ;

d) afisare rezultat selecţiei cereri - 14.03.2018 ;

e) depunere contestatii - 15.03.2018 pana la ora 12,00 ;

f) solutionare contestatii - 15.03.2018, cel târziu pana la ora 16,00 ;

g) sustinere proba scrisa :
- 22.03.2018 -  ora  9,00 -  personal  contractual,  inspector  de specialitate  IA-  din
cadrul

       Compartimentului Contabilitate, Buget
- 22.03.2018 -ora 11,30 - personal contractual, consilier juridic IA- din cadrul

       Compartimentului juridic, achizitii publice
- 22.03.2018 -ora 14,00 - personal contractual, posturile VACANTE de muncitor 

        calificat IG din cadrul Serviciului Administrare Fantani,
        Parcuri si Mijloace auto 

h) corectare lucrari – 22.03.2018 - 26.03.2018 ;

i) afisare rezultat proba scrisa - 26.03.2018 pana la ora 16,00 ;

j) depunere contestatii proba scrisa - 27.03.2018 pana la ora 12,00 ;

k) solutionare/afisare contestatii proba scrisa - 27.03.2018 pana la ora 16,00 ;

l) sustinere interviu (in caz de egalitate) : 28.03.2018 - ora 9,00 ;

m) rezultate finale - 28.03.2018 pana la ora 16,00 ;



BIBLIOGRAFIE pentru examenul de testare profesionala pentru
ocuparea posturilor supuse reorganizarii din cadrul Serviciul Public de

Intretinere si Gospodarire Municipala Deva

Pentru  posturile  supuse  reorganizarii  de  Inspector  de  specialitate  IA,  din  cadrul
Compartimentului Contabilitate, Buget, al Serviciului Buget- Contabilitate, Resurse umane,
arhiva- compartiment reorganizat

1. Legea  nr.273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  (cap.II  -  Principii,  reguli  si
responasabilităţi), MONITORUL OFICIAL nr.  618  /  2006,  cu  modificarile  si  completarile
ulterioare

2. ORDIN  nr.  1.917/2005 pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  privind  organizarea  şi
conducerea contabilităţii  instituţiilor  publice,  Planul  de conturi  pentru  instituţiile  publice  şi
instrucţiunile de aplicare a acestuia, (cap. XI - Contabilitatea operaţiunilor specifice bugetelor
locale), MONITORUL OFICIAL nr. 1186 /2005, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Legea nr.82/1991  a  contabilităţii,  republicată,  MONITORUL OFICIAL nr.  454  /  2008,  cu
modificarile si completarile ulterioare

4. O.M.F.P.  nr.1792/2002  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  privind  angajarea,
lichidarea,  ordonanţarea  şi  plata  cheltuielilor  instituţiilor  publice,  precum  şi  organizarea,
evidenta şi  raportarea angajamentelor  bugetare şi  legale,  MONITORUL OFICIAL nr.  37 /
2003 cu modificările şi completările ulterioare,

5. LEGEA nr. 477 / 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritâtile si
institutiile publice - MONITORUL OFICIAL nr.1105 / 2004,

Pentru  postul  supuse  reorganizarii  de  Consilier  juridic  IA din  cadrul  Compartimentului
juridic, achizitii publice, compartiment reorganizat

1. Legea  nr.  98/  2016,  privind  achiziţiile  publice,  MONITORUL OFICIAL nr.  390/2016,  cu
modificările si completările ulterioare

2. Hotararea  nr.  395/  2016,  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a
prevederilor  referitoare  la  atribuirea contractului  de achiziţie  publică/  acordului-cadru din
Legea  nr.  98/2016  privind  achiziţiile  publice,  MONITORUL  OFICIAL  nr.  423/2016,  cu
modificarile si completarile ulterioare

3. Legea nr. 134 / 2010 privind Codul de procedura civila ( Cartea a II-a), (**republicată**)
MONITORUL OFICIAL nr. 247 / 2015 cu modificarile si completarile ulterioare

4. LEGEA nr. 477 / 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritâtile si
institutiile publice - MONITORUL OFICIAL nr.1105 / 2004

5. Legea nr. 554 / 2004 contenciosului administrativ,  MONITORUL OFICIAL nr. 1154 / 2004,
actualizata cu modificarile si completarile ulterioare



Pentru  posturile  VACANTE  de  muncitor  calificat  IG  din  cadrul  Serviciului  Administrare
Fantani, Parcuri si Mijloace auto - serviciu reorganizat

1. LEGEA nr. 477 / 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritâtile si
            institutiile publice (cap. II- Norme generale de conduită profesională a personalului
            contractual, cap.IV- Dispozitii finale) - MONITORUL OFICIAL nr.1105 / 2004

2. Ordonanta nr. 71/29 august 2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice
de  administrare  a  domeniului  public  si  privat  de  interes  local (cap.  III-  SECŢIUNEA 1-
Drepturile şi obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale) MONITORUL OFICIAL nr.
648 din 31 august 2002

3. LEGEA 215/2001,  a  administratiei  publice  locale  cu  modificarile  si  completarile
ulterioare (cap. III Primarul şi viceprimarul) - MONITORUL OFICIAL nr.123/2007

4. LEGEA nr. 53 / 2003 Codul muncii, republicata (cap. II -Executarea contractului individual
de muncă,  cap.  III-  Modificarea contractului  individual de muncă) MONITORUL OFICIAL
nr.345/ 2011, actualizata cu modificarile si completarile ulterioare

5. LEGEA nr. 319/2006, a securitatii si sanatatii in munca - (cap. III -Obligaţiile angajatorilor -
SECŢIUNEA 1 -Obligaţii generale ale angajatorilor, SECŢIUNEA a 5-a Informarea 
lucrătorilor, SECŢIUNEA a 7-a Instruirea lucrătorilor, cap. IV - Obligatiile lucratorilor, cap. VI -
Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor SECŢIUNEA a 2-a 
Accidente de muncă, SECŢIUNEA a 3-a Bolile profesionale) MONITORUL OFICIAL nr. 
646/2006 actualizata cu modificarile si completarile ulterioare;



I. Condiţii specifice de participare la examenul de testare profesionala pentru ocuparea posturile
supuse reorganizarii de Inspector de specialitate IA, din cadrul Compartimentului Contabilitate,

Buget, al Serviciului Buget- Contabilitate, Resurse umane, arhiva- compartiment reorganizat

Nr.
crt.

Functia,
gradul

profesional

Compartiment Studii Cunoştinţe 
calculator /

Perfectionari,
specializări /

1 Inspector de 
specialitate IA

Compartiment contabilitate,
buget

Superioare - Stiinte 
economice - finante, 
contabilitate

-

contabilitate

2 Inspector de 
specialitate IA Compartiment contabilitate,

buget

Superioare - Stiinte 
economice - finante, 
contabilitate

-

contabilitate

3 Inspector de 
specialitate IA

Compartiment contabilitate,
buget

Superioare 
-

La testare participă doar persoanele care anterior reorganizării au facut parte din 

Compartimentul Contabilitate si Compartimentul Buget

II. Condiţii specifice de participare la examenul de testare profesionala pentru ocuparea postul
supus reorganizarii de Consilier juridic IA din cadrul Compartimentului juridic, achizitii

publice

Nr.
crt.

Functia,
gradul

profesional

Compartiment Studii Cunoştinţe 
calculator /

Perfectionari,
specializări /

1 Consilier juridic IA Compartiment juridic, 
achizitii publice

Superioare - Stiinte 
juridice

Achizitii 
publice

La testare participă doar persoanele care anterior reorganizării au facut parte din 

Compartimentul Juridic, Achizitii publice

I.



III. Condiţii specifice de participare la examenul de testare profesionala pentru ocuparea posturilor
VACANTE de muncitor calificat IG din cadrul Serviciului Administrare Fantani, Parcuri si Mijloace

auto - serviciu reorganizat

Nr.
crt.

Functia,
gradul

profesional

Serviciu Studii Cunoştinţe 
calculator /

Perfectionari,
specializări /

1 Muncitor calificat 
IG

Serviciul Administrare 
Fantani, Parcuri si Mijloace
auto

medii

La  testare  poate  participa  doar  personalul  contractual al   Serviciului  Public  de  Intretinere  si
Gospodarire Municipala Deva, aflat în perioada de preaviz ca urmare a desfintarii posturilor, care au optat
conform cererilor  depuse, pentru  locurile de muncă oferite,  de muncitor  calificat  IG vacante din cadrul
Serviciul Administrare Fantani, Parcuri si Mijloace auto.

Condiţiile specifice pentru ocuparea posturilor de mai sus sunt stabilite prin fişa postului, pentru
fiecare post în parte .

Cerinţele  privind  rubricile  Studii  de  specialitate  si  Cunoştinţe  calculator,  Perfecţionări,
specializări se dovedesc cu diplome de studii, certificate şi alte documente care atestă efectuarea unor
specializări şi perfecţionări. 

Director Sef Serviciu Buget Contabilitate Resurse umane, arhiva:

Faur Irinel-Ioan Virdea Laura 

Afisat la data de :09.03.2018, ora:  08,30
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