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ANUNŢ

Primăria  comunei  Vulturești  va  organiza  examen  de  promovare  în  grad  profesional  pentru
funcționarul din cadrul Compartimentului Resurse Umane, Contabilitate Taxe și Impozite , în data de 20
decembrie 2021 – proba scrisă. 

Pentru  examenul  de  promovare  în  grad  profesional  s-au  stabilit  două  probe,  proba  scrisă  şi
interviul, care vor avea loc la sediul primăriei - sala de ședințe.
   Condiţiile  de  desfăşurare  a  examenului  de  promovare  în  grad  profesional
sunt:

- dosarul de înscriere se depune în perioada 20.11.2021- 09.12.2021;
- proba scrisă va avea loc în data de 20.12.2021, ora 1000 , urmând ca interviul să se stabilească
ulterior de către comisia de concurs.

          Potrivit OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, condiţiile de participare la examenul de
promovare în grad profesional sunt:

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 performanţelor individuale în ultimii 2

ani de activitate;
c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului administrativ.

Dosarul de concurs conţine în mod obligatoriu :
a) adeverinţă eliberată de instituție în vederea atestării vechimii în gradul profesional din

care promovează;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii

2 ani de activitate;
c) formularul de înscriere la examenul de promovare în grad profesional.
d) dovada obţinerii numărului minim de credite prin participarea la programe de formare,

de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile
legii, sau a urmării unei forme de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în
ultimii 3 ani de activitate;

Dosarul  de  înscriere  se  depune  la  sediul  Primăriei  comunei  Vulturești,  compartimentul  Resurse
Umane, Contabilitate Taxe și Impozite, în perioada menţionată  mai sus.

Bibliografia pentru examenul de promovare în grad profesional din data de 20.12.2021-proba scrisă,
de la sediul Primăriei comunei Vulturești :

1. Constituția României, republicată;
2. O.U.G. nr.  57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și  completările ulterioare;
Partea III(titlul I - titlul V), Partea VI(titlul I și titlul II);
3. OG nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. (Titlul IX)
6.  Legea  nr.  207/2015  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  cu  modificările  și  completările

ulterioare ( Titlul II, Titlul III, Titlul V, Titlul VII);
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