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GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 
 

 

 

ORDIN 
 

pentru aprobarea condiţiilor de participare şi desfăşurare la concursul de promovare pentru  

ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv – Direcţia Economică, din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Săcele, judeţul Braşov şi numirea 

comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor 

 

 

Având în vedere prevederile: 

- art. 22 alin. (1) lit. j
1
) şi art. 58 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare, şi Deciziile Curţii Constituţionale a României 

nr. 1629/2009 şi nr. 414/2010; 

- art. 4 alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1000/2006 privind organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici (r1);  

- art. 20 alin. (1) lit. a), art. 25, art. 29, art. 31 alin. (4), art. 47, art. 141 şi 142 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  

 

În temeiul art. 21 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), 

cu modificările şi completările ulterioare şi art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1000/2006 

privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici (r1): 

 

 

PREŞEDINTELE  

 

AGENŢIEI NAŢIONALE A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 

emite prezentul 

ORDIN 

 

Art. 1 – (1) Aprobă condiţiile de participare la concurs, la propunerea Primăriei municipiului Săcele, 

judeţul Braşov prin adresa nr. 52815/2014, pentru concursul care se va organiza la sediul Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici, în data de 8 ianuarie 2015, ora 10.00, proba scrisă, în vederea 

ocupării funcţiei publice de conducere vacante de director executiv – Direcţia Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului municipiului Săcele, judeţul Braşov. Proba suplimentară 

de testare a cunoştinţelor de operare PC va avea loc în data de  8 ianuarie 2015 ora 9.00. 

            (2) Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 

188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. 

     (3) Condiţiile de participare sunt:  

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 

absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;  

- studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management, ori în 

specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;  

  Nr.3519/18.11.2014 



 

 
B Bd. Mircea    Bd. Mircea Vodă, nr. 44, tronsonul III, sector 3, Bucureşti  www.anfp.gov.ro; tel. 0374 112 714; fax 021 312 44 04 

 

 

 

 

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minim 3 ani;  

- să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;  

- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii; 

- să aibă cunoştinţe operare PC, nivel mediu. 

 
 

Art. 2 – Se constituie comisia de concurs, astfel:  
 

Preşedinte: Elena Gospodin, şef serviciu, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici; 

Membru: Luminiţa Florea, expert, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici; 

Membru: Ştefan Baiu, Şef Serviciu Fiscal Săcele,  DGRFP Braşov; 

Membru: Cătălin Pricope, arhitect şef, Primăria municipiului Săcele, judeţul Braşov; 

Membru: Geta Necula, consilier juridic, Primăria municipiului Săcele,  judeţul Braşov . 

 

Secretariatul comisiei de concurs este asigurat de Cecilia Vîrşescu, consilier, Agenţia Naţională a 

Funcţionarilor Publici. 

 

Art. 3 – Se constituie comisia de soluţionare a contestaţiilor, astfel: 

Preşedinte: Florina Dragoş, şef serviciu, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici; 

Membru: Steluţa Spătaru, consilier, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici ; 

Membru: Constantin Diniţă Ardeleanu, şef serviciu, Primăria municipiului Săcele, judeţul 

Braşov; 

Membru: Nicoleta Pârvu, şef serviciu, Primăria municipiului Săcele,  judeţul Braşov; 

Membru: Laurenţiu Pricope, consilier juridic, Primăria municipiului Săcele,  judeţul Braşov. 

 

Secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor este asigurat de Cecilia Vîrşescu, consilier,, 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. 

 

 

Preşedinte  

József BIRTALAN 

 

 
 

 

 

 

 
 


