
ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA 

EXAMENULUI   PENTRU PRMOVAREA ÎN GRADE SAU TREPTE PROFESIONALE 

IMEDIAT SUPERIOARE 

 

Primăria Comunei Preutești, Județul Suceava organizează examen pentru promovarea în 

grade sau trepte imediat superioare a personalului contractual din cadrul Compartimentului 

buget-finanțe, contabilitate și achiziții publice al aparatului de specialitate al primăriei comunei 

Preutești: din inspector de specialitate debutant, în inspector de specialitate, gradul II 

Condițiile de desfășurare ale examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 

superioare pentru postul contractual de inspector de specialitate, gradul II sunt următoarele: 

1. Proba scrisă va avea loc în data de 30.10.2018, ora 10
00

 la sediul primăriei comunei 

Preutești; 

2. Interviul se va susține în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei 

scrise. 

Pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare 

candidatul trebuie să îndeplinească  următoarea condiție: să aibă cel puțin 12 luni vechime în  

gradul sau treapta profesională din care promovează. 

            În  vederea participării la examenul de promovare în  grade sau trepte profesionale 

imediat superioare, candidații vor depune în perioada 16.10.2018-29.10.2018, ora 12ºº(inclusiv), 

dosarul de concurs, care va conține în mod obligatoriu următoarele documente: 

a) Cerere pentru participare la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale 

imediat superioare: 

b) Adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în 

gradul sau treapta propesională din care promovează; 

c) Referatul de evaluare întocmit de secretarul comunei. 

 

Relații suplimentare se pot obține la Compartimentul juridic resurse umane și stare civilă sau la 

nr.tel. 0786386793. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Pentru examenul de promovare din funcția contractuala de inspector de specialitate, grad 

profesional debutant, în inspector de specialitate, grad profesional II 

 Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 



 

 Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile 

şi instituţiile publice ; 

 Legea nr.273/2006  privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea 82/1991 Legea contabilității, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ordinul MFP 2861/2009 privind organizarea și efectuarea inventarierii activelor, 

datoriilor și capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Ordinul MFP 923/2014 referitor la aprobarea Normelor metodologice generale 

referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme 

profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv 

propriu - republicare; 

 Legea 350/2005 actualizată, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activități nonprofit de interes general. 

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv 

republicările şi completările acestora. 

 

PRIMAR, 
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