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ANUNȚ PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL 

IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEȚINUT 

 

 

 Primăria comunei Preutești organizează în data de 14.04.2021, ora 1000, la  sediul Primăriei 

comunei Preutești, județul Suceava, proba scrisă pentru examenul de promovare în grad 

profesional imediat superior celui deținut, a funcționarului public din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Preutești, care îndeplinește condițiile prevăzute de lege. 

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE 

Condițiile de participare la examenul de promovare în grad profesional imediat superior 

celui deținut sunt prevăzute de art. 479 alin.(1), cu excepția literei b) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, respectiv: 

- Să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care  

Promovează; 

- Să fi obținut cel puțin calificativul ⹂bineˮ la evaluarea performanțelor individuale în  

ultimii 2 ani de activitate; 

- Să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată. 

Funcționarii publici interesați pot depune dosarul de înscriere la examenul de promovare  

în grad profesional imediat superior celui deținut în termen de 20 de zile de la data afișării 

anunțului privind organizarea examenului de promovare, respectiv în perioada 11.03.2021-

30.03.2021. 

 Dosarul de înscriere la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui 

deținut va conține în mod obligatoriu: 

a) Copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de Compartimentul de resurse  

umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; 

b) Copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2  

ani de activitate; 

c) Formularul de înscriere. 



Examenul constă în 3(trei) probe succesive, după cum urmează: 

a) Selecția dosarelor de înscriere, în cadrul căreia comisia de examen are obligația de a  

selecta dosarele în vederea îndeplinirii condițiilor de participare; 

b) Proba scrisă, care constă în redactarea unei unei lucrări de verificare a cunoștințelor; 

c) Interviul, în cadrul căruia se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților. 

Se pot prezenta la următoarea probă numai candidații declarați admiși la proba precedentă. 

 

BIBLIOGRAFIA PENTRU PARTICIPAREA LA EXAMEN 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea funcției Compartiment Gradul profesional 

pentru care se 

organizează 

examenul 

1. Consilier I asistent Compartimentul asistența socială Principal 

1. Constituția României, republicată; 

2. Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ- PARȚIAL-

respectiv: 

- Partea a III-a TITLUL V - Autoritățile administrației publice locale, 

- Partea a VI-a TITLUL II – Statutul funcționarilor publici, 

- Partea a VII-a – Răspunderea a dministrativă; 

3. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările 

ulterioare; 

4. Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; 

5. Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

6. HG nr.38/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

7. Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

 

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

republicările şi completările acestora. 

 

 

 

Primar, 

Vasiliu Ion 


