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examen de promovare în grad profesional 

Având în vedere prevederile art. 618 alin.( I). alin.(4) şi alin.(22) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.cu modificarile si completarile ulterioare. 
Pri maria Comunei Otesani. judetul Yalcea. organizeaza in data de ~ 4 decembrie 2021,ora 11.00, 
examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, in limita functiilor publice 
rezervate, cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate. 

Conditiile de desfasurare a examenului de promovare in grad profesional 

Examenul de promovare in grad profesional se va desfasura la sediul Primariei Comunei 
Otesani,judetul Yalcea, astfel: 

- Selectia dosarelor care va avea loc in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii 
termenului de înscriere la examen. 

- Data susţinerii probei scrise: 14.12.202 L ora 11 :00: 

- Data susţinerii interviului: 17.12.2021. 

Conditiile de participare la examenul de promovare în grad profesional: 

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui 
deţinut, conform prevederilor art.4 79 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare. funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ 
următoarele condiţii: 

să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care 
promovează; 

- să fi obţinut cel puţin calificativul „bine'' la evaluarea anuală a performanţelor individuale 
în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate: 

- să nu aibă vreo sancţiune disciplinară neradiată. 

Functia publica pentru care se organizeaza concursul/examenul de promovare si 
compartimentul din care face parte sunt: 

Nr. Denumire functie Categorie Clasa Grad Compartimentul Grad 
crt. profesional profesional 

detinut pentru care 
se 

organizeaza 
examenul 

I. Referent executie 111 asistent Financiar- contabil, principal 
taxe si impozite 



Dosarul de înscriere la examen se va depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la 
data afişării anunţului privind organizarea examenului de promovare. respectiv de la data de 
I 0.11.2021, ora 8:00 şi până la data de 29.11.2021. ora 16:00. inclusiv şi va conţine în mod obligatoriu 
documentele prevăzute de art.479 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile 
si completarile ulterioare: 

-formularul de înscriere: 
-copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în 

vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează: 
-copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani 

în care funcţionarul public s-a aflat în activitate: 
-cazierul administrativ sau alte documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute la 

art.479 alin.(!). lit.d). din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ. cu modificarile si completarile ulterioare. 

Alte informatii pot fi solicitate la secretarul comisiei de concurs. dna. Bondoc Elena-Eliodora, 
secretarul general al comunei Otesani . 

Bibliografie: 

- Constituţia României, republicată: 
- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Partea a III-a·• Administratia publica 

locala'', Titlul I . Titlul V si Titlul VI si Partea a VI-a'· Statutul functionarilor publici, prevederi 
aplicabile personalului contractual din administratia publica si evidenta personalului platit din fonduri 
publice"; 

-Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenireea si sanctionarea tuturor formelor de 
discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare : 

-Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 

-Legea contabilitatii nr.82/1991. cu modificarile si completarile ulterioare. 

Tematica: 

Clasificarea functiilor publice. Categorii de functionari publici . 
Evaluarea si cariera functionarilor publici si a personalului contractual. 
Sanctiunile disciplinare si raspunderea functionarilor publici . 
Suspendarea raportului de serviciu al functionarilor publici. 
Principii. 
Egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati in domeniul muncii. 
Egalitatea de sanse si de tratament in ceea ce priveste accesul la educatie, la sanatate, la 
sanatate si la informare. 
Organizarea si conducerea contabilitatii . 
Registrele de contabilitate. 

NOTĂ: Pentru toate actele normative, forma valabilă se consideră aceea având toate modificările şi 
completările ulterioare, până la zi. 
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