ROMANIA
JUDEŢUL NEAMŢ
PRIMARIA COMUNEI GRINŢIEŞ
NR. 1623/11.04.2018

ANUNŢ
EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL
Primăria comunei Grinţieş, judeţul Neamţ, conform Legii 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicata, cu modificările si completările ulterioare si ale Hotărârii Guvernului
nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici, cu modificările si completările ulterioare, organizează examen de promovare in grad
profesional superior celui deţinut pentru funcţiile publice de execuţie care fac parte din aparatul de
specialitate al primarului comunei Grinţieş, după cum urmează:
 Consilier clasa I, grad profesional principal – compartiment asistenţă socială;
 Consilier, clasa I, grad profesional asistent – compartiment stare civilă;
 Referent, clasa III, grad profesional principal – compartiment registrul agricol;
 Referent, clasa III, grad profesional principal – compartiment contabilitate, taxe şi impozite;
1. Data concursului:
Proba scrisă: 30.05.2018, orele 11.00;
Interviul: în termen de 5 zile lucrătoare de la susţinerea probei scrise.
2. Desfăşurarea examenului: Examenul de promovare in grad profesional se organizează la sediul
Primăriei comunei Grinţieş, in data de 30.05.2018 - proba scrisa.
3. Depunerea dosarelor: Dosarul de înscriere la examen se depune de catre canditati in termen de 20
de zile, de la data afişării anunţului.
4. Condiţii specifice de participare la examen:
a. sa aibă cel puţin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care
promovează;
b. sa fi obţinut cel puţin calificativul ”bine” la evaluarea anuala a performantelor profesionale
individuale in ultimii 2 ani calendaristici;
c. sa nu aibă in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentei
legi.
5. Dosarul: Dosarele de înscriere la examen, conform prevederilor art.127 din HG nr.611/2008,
modificata si completata va conţine in mod obligatoriu:
a. 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;
b. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
c. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008 cu modificările şi
completările ulterioare;
6. Bibliografia: anexa 1 la prezentul anunţ;
7. Alte informaţii: relaţii la telefon 0233265410/primaria@comunagrinties.ro
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B I B L I O G R A F I A:
Consilier clasa I, grad profesional principal – compartiment asistenţă socială;
1. Constituţia României;
2. Legea Nr. 188/1999, Republicată privind Statutul funcţionarilor publici;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare;
4. Legea Nr. 416/2001 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
5. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată.
Consilier, clasa I, grad profesional asistent – compartiment stare civilă;
1. Constituţia României;
2. Legea Nr. 188/1999, Republicată privind Statutul funcţionarilor publici;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare;
4. Legea Nr. 119/1996 din 16 octombrie 1996, Republicată cu privire la actele de stare civilă
5. Legea nr. 16/1996 privind arhivele naţionale, republicată.
Referent, clasa III, grad profesional principal – compartiment registrul agricol;
1. Constituţia României;
2. Legea Nr. 188/1999, Republicată privind Statutul funcţionarilor publici;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare;
4. Ordonanţa nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Ordinul Nr. 289/147/7325/2017/437/1136/2018/1588/2017/3/2018 din 17 august 2017 pentru
aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada
2015 - 2019
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Referent, clasa III, grad profesional principal – compartiment contabilitate, taxe şi
impozite;
Constituţia României;
Legea Nr. 188/1999, Republicată privind Statutul funcţionarilor publici;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea Nr. 227/2015 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal – Titlul IX Impozite şi taxe
locale.
DECRET Nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale
unităţilor socialiste
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