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ANUN  

Prim ria comunei T uteu organizeaz  examen de promovare în treapt /grad profesional 
superior a personalului contractual de execu ie care îndepline te condi iile prev zute de 

legisla ia în domeniu 

 

   

 

            Având în vedere prevederile art. 411 din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a 
criteriilor de  promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare al personalului contractual 

din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G.R. nr. 286/2011, modificată și 
completată prin H.G.R. nr. 1027/2014, Primaria comunei Tăuteu,   
 

ANUN  

 

organizarea și desfățurarea  examenului de promovare  în grad/treaptă a personalului contractual din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tăuteu, in data de 31.07.2017, ora 10,00 la 

sediul Primariei. Funcțiile contractuale pentru care se organizează examenul de promovare în 
treaptă/grad profesional sunt: 

 Consilier debutant – 1 post (Compartiment Juridic și Accesare Fonduri) 
 Referent debutant – 1 post (Compartiment Bibliotecă, Arhivă și Relații cu Publicul) 
 Inspector I – 1 post (Compartiment Financiar Contabil)    

           

            Examenul consta in sustinerea unei probe scrise. 

 

            Condiții de participare la examen: 
            Pentru a participa la concursul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 

superioare, candidatul trebuie să fi obținut calificativul ”foarte bine” la evaluarea performanțelor 
profesionale individuale  cel puțin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate. 

 

             Dosarul de concurs: 

             Pentru înscrierea la examenul de promovare, candidații vor prezenta un dosar de examen care 

va conține următoarele documente: 
a. Cerere de înscriere la examen adresată conducatorului instituției publice. 

b. Adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în 
gradul profesional sau în treaptă profesională din care se promovează, precum și adeverința din 
care să rezulte că angajatul nu se află sub o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii. 

c. Copiile de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale. 

 

Relații suplimentare la sediul Primăriei comunei Tăuteu – Secretariat. 

 

 

 



BIBLIOGRAFIA: 

 

 BIBILOGRAFIE pentru examenul de promovare în grad – consilier debutant 

1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi 
instituţiile publice. 
3. Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România. 
6. Legea nr. 96/2001 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și 
completările ulterioare. 
7. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 
 

 BIBILOGRAFIE pentru examenul de promovare în grad – referent debutant 

1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi 
instituţiile publice; 
3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
4. Legea Bibliotecilor nr. 334/2002, republicată. 

 

 BIBILOGRAFIE pentru examenul de promovare în grad – inspector, grad profesional I 

1. Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modficăriel și 
completările ulterioare. 

2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi 
instituţiile publice. 

3. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată. 
4. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

 

 

 

                         Primar                                                                                            Secretar 

   VINCZE NANDOR- TEFAN SILAGHI ADELA MARIA 


