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ANUNŢ PENTRU  EXAMENUL DE PROMOVARE IN GRADUL PROFESIONAL SUPERIOR CELUI DEȚINUT 

 
 

Primaria comunei  Baia organizează în data de 26.06.2020, orele 10.00, proba scrisă la sediul 
Primăriei comunei Baia,  judeţul Suceava, examen pentru promovarea în grad profesional superior celui deținut, 
a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitatea al primarului comunei Baia , care îndeplinesc 
condiţiile prevăzute de lege. 

 
CONDITII DE PARTICIPARE  

Condiţiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut sunt cele 

prevăzute de art. 479 alin. (1), cu excepția literei b), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu completările ulterioare, respectiv: 

- 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 performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;   

- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată.  

Funcţionarii publici interesaţi pot depune dosarul  termen de 20 de zile de la data afişării anunţului  
privind organizarea examenului de promovare, respectiv în perioada  23.05.2020 - 11.06.2020. 

Dosarul depus de candidați va conţine în 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 de activitate; 
    c) formularul de înscriere. 
Examenul constă în 3 probe succesive, după cum urmează:  
a) selecţia dosarelor de înscriere, în cadrul căreia comisia de examen are obligaţia de a selecta dosarele în baza 
îndeplinirii condiţiilor de participare; 
b) proba scrisă, care constă în redactarea unei lucrări de verificare a cunoştinţelor 
c) interviul, în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.  
 Se pot prezenta la următoarea probă numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă. 
 
BiBLIOGRAFIA PENTRU PARTICIAPAREA  LA EXAMEN  

Nr. 
Crt. 

Denumirea funcției Compartiment Gradul profesional pentru 
care se organizează 

examenul 

1. Inspector I asistent Compartiment–financiar contabil, patrimoniu, 

contabilitate, impozite si taxe locale 

principal 

1.Constituţia României, republicată; 

2.Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ – PARȚIAL- respectiv: 

- partea a III-a- TITLUL V- Autorităţile administraţiei publice locale, 

- partea a V-a- Reguli specifice privind proprietatea publică şi privată a statului sau a unităţilor administrativ – 

teritoriale, 

- partea  a VI-a, Titlul II – Statutul funcționarilor publici, 

-  partea a VII-a- Răspunderea administrativă; 

3. Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,  

-  Titlul V   - Stabilirea creanţelor fiscale  
-  Titlul VI  -  Controlul fiscal - Inspectia fiscală 

-  Titlul VII – Colectarea creanțelor fiscale 



 

4.Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal Titlul IX- Impozite și taxe locale 

5.Hotărârea nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015  Titlul IX - 

Impozite și taxe locale 

 

3.  Inspector I asistent Compartiment fond funciar, registru agricol 

si arhivă 

 principal  

1.Constituţia României, republicată; 

2.Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ – PARȚIAL- respectiv: 

- partea a III-a- TITLUL V- Autorităţile administraţiei publice locale, 

- partea  a VI-a, Titlul II – Statutul funcționarilor publici, 

-  partea a VII-a- Răspunderea administrativă; 

3.OG 28/2008 privind registrul agricol 

4.Legea 18/1991 privind fondul funciar,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

5. Hotărâre privind registrul agricol pentru perioada 2020 – 2024 

6. Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol 

7.OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 

modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. 

 

4. Inspector I asistent Compartiment – asistenta sociala si 

autoritate tutelara 

principal 

1.Constituţia României, republicată; 

2.Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ – PARȚIAL- respectiv: 

- partea a III-a- TITLUL V- Autorităţile administraţiei publice locale, 

- partea  a VI-a, Titlul II – Statutul funcționarilor publici, 

-  partea a VII-a - Răspunderea administrativă; 

3.LEGEA nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare; 

4.LEGE nr. 277 din 24 decembrie 2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată cu modificarile 

si completarile ulterioare 

5.LEGEA nr. 272 / 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicată , cu modificarile si 

completarile ulterioare 

6.LEGEA nr. 17 / 2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicată, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

7. Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale. 

 

   

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările 

modificările şi completările acestora. 

 
         Primar, 

                                                                                  Tomescu Maria  

unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%204361

	ANUNŢ PENTRU  EXAMENUL DE PROMOVARE IN GRADul PROFESIONAL SUPERIOR CELUI DEȚINUT

