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                             Examenul de promovare in grad profesional 

Unitatea Administrativ Teritorială - Comuna Fântâna Mare , județul Suceava 

organizează Examenul de promovare in grad profesional  se va desfăşura in data de 

27.10. 2021, ora 09.00 ( proba scrisă) şi interviul se va desfăşura în maximum 5 

zile lucrătoare de la proba scrisă la sediul Primariei comunei Fântâna Mare, judetul 

Suceava. 

  Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării 
prezentului anunţ, respectiv în perioada 27.10.2021 – 18.10.2021 inclusiv, ora 16:00 . 

 

 

1. Bibliografia  
 examenului de promovare în grad profesional superior celui deţinut a unor funcţionari 

publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Fântâna Mare:  
 

 Examen de promovare in grad profesional consilier, grad profesional superior in cadrul 
Compartimentului Buget Finanţe, Contabilitate, Impozite şi Taxe 

 

 

Nr. 
Crt. 

Denumirea funcției Compartiment Gradul profesional pentru 
care se organizează 

examenul 

1. Consilier I 

principal 

Compartimentului Buget Finanţe, 

Contabilitate, Impozite şi Taxe 

superior 

Constituţia României, republicată; 

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

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

-  partea a VII-a- Răspunderea administrativă; 

  Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

   Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

  Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,  

-  Titlul V   - Stabilirea creanţelor fiscale  
-  Titlul VII – Colectarea creanțelor fiscale 

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



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

  Impozite și taxe locale 

  Legea nr.273/2006 -privind finanţele publice locale,cu modificările și completările ulterioare 

 

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

modificările şi completările acestora. 

 
2. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca functionarii publici pentru a participa 

la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, 

 
Condiţiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat 

superior celui deţinut sunt cele prevăzute de art. 479 alin. (1), din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: 

Funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:  
· cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează 
· să fi obţinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de 
perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile 
legii sau să fi urmat o formă de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în 
ultimii 3 ani de activitate; 
· cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate; 
· să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prevăzute de Codul administrativ 
 
 

3. Dosarul de examen pentru participarea la examenului de promovare, in grad 
 
  Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării 
prezentului anunţ, respectiv în perioada 27.10.2021 – 18.10.2021 inclusiv, ora 16:00 şi 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) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei 
disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost 
aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată; 
e) formularul de înscriere prevăzut în anexă;  
 
Concursul va consta în: 
- selecția dosarelor de înscriere, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării 
termenului de depunere a dosarelor;  
- probă scrisă și interviul.  
Persoana de contact:Popa Alin, secretar general comuna,  tel/fax 0230543280, telefon mobil : 

0743/068456, e-mail: fantana.mare@prefecturasuceava.ro; 

PRIMAR 

Ing. Vasile Mucileniţa  

 

Data 27.09.2021        

 



 

 

 


