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ANUNT 

 

Primăria comunei Vulcana - Pandele, judeţul Dâmboviţa  cu sediul în Vulcana - Pandele, 

strada Principală nr. 9, anunță organizarea examenului de promovare în grad profesional 

imediat superior celui deținut pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul 

Compartimentului Financiar 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 618 alin. 22 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, coroborate cu prevederile H.G nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, Primăria Vulcana-Pandele, județul 

Dâmbovița organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut 

pentru funcționarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Vulcana-Pandele, Compartiment Financiar 

 

Examenul de promovare  consta in 3 probe succesive, dupa cum urmeaza: 

 

- selectia dosarelor – are loc in termen de 5 zile de la ultima zi de depunere a dosarelor; 

            - proba scrisa  - in data de 23.12.2019, ora 10
00 

           -  proba interviu – se va stabili conform art. 56 din H.G. nr. 611/2008, cu modificarile si 

completarile ulterioare
 

 

Condiții de desfașurare a examenului 

 

- dosarele de examen se vor depune în termen de 20 de zile de la data afișării  anunţului, la Secretarul 

General al comunei, respectiv în perioada 21.11.2019 - 10.12.2019.           
 

Condiții de participare la examenul de promovare – cele prevăzute de art. 479  din O.U.G nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, respectiv: 

   a) sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza; 

   b) sa fi obtinut un numar minim de credite prin participarea la programe de formare, de 

perfectionare, seminare, conferinte, schimburi de experienta sau vizite de studiu, in conditiile legii; 

   c) sa fi obtinut cel putin calificativul „bine“ la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani 

de activitate; 

   d) sa nu aiba o sanctiune disciplinara neradiată. 

 

Dosarul de înscriere va cuprinde: 

        a) copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane 

in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza; 

  

      b) copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în 

care functionarul public s-a aflat în activitate; 

       c) formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3 la H.G nr. 611/2008,cu modificările și 

completările ulterioare, care se pune la dispoziție prin secretariatul comisiei de concurs. 

http://www.vulcanapandele.ro/


 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE  

pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a 

funcționarilor publici din cadrul primăriei comunei vulcana-pandele – compartiment financiar 

  

1.  Constitutia României, republicată. 

2.  O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  – TEMATICA: 

                                 - Partea a VI-a - Cap. I, Cap. II, Cap. V, Cap. VI, Cap.VIII, Cap. IX, Cap. X 

                                 - Partea a VII- a – Titlul I, Titlul II, Titlul III, Titlul IV. 
 

3. DECRET nr. 209  din 1976   pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de   casa ale unitatilor 

socialiste      

4. ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 2634/2015 privind documentele financiar-contabile 

5. Lege nr. 22/1969  privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in 

legatura cu gestionarea bunurilor organizatiilor socialiste cu modificarile si completarile ulterioare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


