
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

PRIMĂRIA VULCANA PANDELE 

Vulcana Pandele, str. Principală, nr. 9 

Tel.0245708728, Fax. 0245230340  

E-mail: office@vulcanapandele.ro  

Nr. 2829/23.04.2020 

ANUNT 

 

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 va comunicam ca in cadrul Primăriei 

comunei Vulcana - Pandele, judeţul Dâmboviţa  se va organiza in perioada 25.05.2020 – 29.05.2020 

examenul de promovare în grad profesional, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate, dupa cum 

urmeaza: 

 

Functia publica pentru care se organizeaza examenul de promovare in grad si compartimentul 

din care face parte 

 

Nr. 

crt. 

Denumire  

functie 

Categorie Clasa Grad 

profesional 

detinut 

Compartimentul Gradul 

profesional 

pentru care se 

organizeaza 

examenul 

1 INSPECTOR EXECUTIE I ASISTENT Contabilitate PRINCIPAL 

2 INSPECTOR EXECUTIE I ASISTENT Situatii de urgenta 

si mediu 

PRINCIPAL 

3 INSPECTOR EXECUTIE I ASISTENT Urbanism si 

amenajarea 

teritoriului 

PRINCIPAL 

4 INSPECTOR EXECUTIE I PRINCIPAL Financiar SUPERIOR 

 

Condiții de desfașurare a examenului de promovare: 

Examenul de promovare se va desfasura la sediul Primariei comunei Vulcana-Pandele din str. 

Prinacipala, nr. 9 si va consta in 3 probe succesive, dupa cum urmeaza: 

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

dosarelor; 

            - proba scrisa  - in data de 25.05.2020, ora 10
00 

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

completarile ulterioare
 

 

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 cel putin calificativul „bine“ la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani 

de activitate; 

   c) sa nu aiba o sanctiune disciplinara neradiată. 

 

Dosarul de inscriere la examenul de promovare 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. 

       d) cazierul administrativ sau documente care sa ateste indeplinirea conditiilor prevazute la art. 

479 alin. 1 lit. d) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Dosarele de inscriere la examen se vor depune în termen de 20 de zile de la data afișării  

anunţului, la Secretarul comisiei de examen, d-na Mantescu Oana, respectiv în perioada 23.04.2020 - 

12.05.2020.           
 

 

 

BIBLIOGRAFIE pentru examenul de promovare în grad profesional - Compartiment 

Contabilitate  

 

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

4. Ordin Administraţie Publică nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind 

angajarea, lichidarea si ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, 

evidenta si raportarea angajamentelor bugetare locale si legale, 

5. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. 

6. O.M.F nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea 

contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de 

aplicare al acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare. 

7. Legea nr. 153/2017, Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.  

8.Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile;  

9. O.U.G nr.146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

10. Ordin nr.1235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

O.U.G nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata 

cu modificari prin Legea nr. 201/2003 

 

 

BIBLIOGRAFIE pentru examenul de promovare în grad profesional - Compartiment Situatii 

de Urgenta si Mediu  

 

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. O.U.G nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

4. H.G. nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenta 

voluntare 

5. ORDIN Nr.75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, încadrarea si 

dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgenta. 

6. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile 

ulterioare 



7. H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, 

atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta 

8. Ordinul nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfasurare si 

finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile voluntare si private 

pentru situatii de urgent, cu modificarile si completarile ulterioare 

9. Ordinul  nr. 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor 

10.Ordinului nr. 75/2019  pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, încadrarea 

si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgenta 

11. Legea protectiei civile nr. 481/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

12. H.G nr. 537/2007 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire si 

stingere a incendiilor 

13. ORDIN nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea in domeniul 

prevenirii si stingerii incendiilor si instruirea in domeniul protectiei civile, cu modifiacrile si 

completarile ulterioare 

14. O.U.G nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

 

BIBLIOGRAFIE pentru examenul de promovare în grad profesional - 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. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 

4. H.G nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal 

5. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare; 

6. Ordinul nr. 923/2014 al ministrului finantelor publice, republicat, pentru aprobarea Normelor 

metodologice generale referitoare la exercitarea controlului  financiar preventiv si a Codului specific 

de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv 

propriu 

7. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile 

8. O.U.G nr.146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

9. Ordin nr.1235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G nr. 

146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu 

modificari prin Legea nr. 201/2003.                       
                                                        
 

BIBLIOGRAFIE pentru examenul de promovare în grad profesional - Compartiment 

Urbanism si amenajarea teritoriului  
 

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.  Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 



4. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

5. Ordinul nr.  233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 

privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentatiilor de 

urbanism; 

6. Legea nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 

privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

8.  Legea nr. 10/1995 (republicare 2) privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

9. Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare - republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare.          

10. H.G. nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, cu 

modificarile si completarile ulterioare   

11. H.G. nr. 845/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor din domeniul 

infrastructurii rutiere si feroviare de interes national. 

 

 

 


