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PROCES-VERBAL 

 
Încheiat azi, 25.01.2023, cu ocazia desfăşurării examenului pentru ocuparea funcţiei contractuale 

vacante de  CONSILIER ECONOMIC, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.  

Revista „Vatra” a organizat, în data de 25.01.2023, ora 09,00, examen pentru ocuparea postului 

vacant de consilier economic, conform codului Muncii şi a H.G. nr. 286/23.03.2011.   

Examenul a fost anunţat, în termenul legal, prin afişaj la sediul revistei și pe site-ul instituției. 

Organizarea examenului s-a efectuat în baza prevederilor HG nr. 286/2011, pentru aprobarea 

Regulamentului-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, coroborat cu 

LEGE-CADRU Nr. 153/2017 din 28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și actualizările la zi. 

 

Comisia de examinare a fost constituită din următorii membri: 

 

Președintele comisiei:  

Prof. univ. dr. Iulian Boldea – Manager-Redactor-șef 

Membri:  

Lect. univ. dr. Alexandru Cistelecan – Redactor- șef adj. 

Marcela Mihalte – contabil-șef (Muzeul Județean Mureș) 

Secretar:   

Bianca Costin 

 

Pentru participarea la concurs s-a înregistrat 1 (o) cerere, respectiv Muntean Ovidiu-Ioan, înregistrată 

cu nr. 67/16.12.2022 îndeplinind condiţiile de participare impuse la concurs. 

Preşedintele, împreună cu membrii comisiei, au procedat la stabilirea temei pentru lucrarea scrisă din 

bibliografia recomandată şi afişată. 

 

Examenul a constat din următoarele probe:  

I. Proba scrisă cu următoarele subiecte:  

1. Enunțați principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică și a organizării 

concursurilor de soluții. 

2. Cum se desfășoară execuția de casă a bugetelor instituțiilor publice? 

3. Când se inventariază elementele de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii? 

4. Cum se folosesc bunurile și fondurile bănești primite de instituțiile publice? 

5. Ce este documentația de atribuire? 

II.Interviu 

1. Prezentarea personală și profesională a candidatului. 

2. Ce știți despre domaniul achizițiilor publice? 

3. Cunoașteți programul de contabilitate  utilizat de instituțiile publice? Sunteți familiarizat cu el? 
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4. Cum credeți că o instituție precum revista „Vatra” și-ar putea asuma autofinanțarea? 

5. Cum vedeți colaborarea cu alte instituții din cadrul Consiliului Județean Mureș? 

6. Care este motivația dvs. de a vă schimba locul de muncă? 

 

Lucrarea a fost verificată şi notată de către membrii comisiei, iar rezultatul obţinut de participant este 

următorul: 

 

Nr. 

crt. 

Candidat Rezultat probă scrisă Rezultat 

probă 

interviu 

Media Admis/respins 

1. Dosar nr. 

67/16.12.2022 

9,80 10,00 9,90 Admis 

 

 

Având în vedere rezultatele obţinute la examen de către concurent, comisia recomandă conducerii 

instituției pe doamnul MUNTEAN OVIDIU-IOAN pentru postul de consilier economic. 

 

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în două exemplare. 

 

Comisia de examinare: 

 

Președintele comisiei:   

Prof. univ. dr. Iulian Boldea................................................ 

Membrii comisiei:  

 Lect. univ. dr. Alexandru Cistelecan.................................. 

Marcela Mihalte................................................................... 

Secretar:  

Bianca Costin....................................................................... 

 

 

 

 

 

Președintele comisiei de concurs 

Prof. univ. dr. Iulian Boldea 

Manager – Redactor-șef 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


