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 În conformitate cu   prevederile art. 618  alin(2)  din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și ale  art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

 

PRIMĂRIA COMUNEI BORLEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ 

 

Anunță: 

organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior 

celui deţinut 

 

Condiţiile de desfăşurare a examenului de promovare: 

Examenul de promovare în grad profesional se va desfăşura la sediul instituţiei 

comunei Borleşti, str. Pricipală, nr. 86, judeţul Neamţ: 

- Proba scrisă: 14.02.2022 

- Interviul: 17.02.2022 

 

Condiţiile de participare la examenul de promovare: 

Pentru a participa la examenul de promovare în grad profesional imediat superior 

celui deţinut, conform prevederilor art. 479 din O.U.G. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionarul public 

trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

- Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei 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 forma de 

perfecţionare profesională cu durată de minimum 30 de ore în ultimii 3 

ani de activitate; 

- Să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor 

individuale din ultimii 2 ani de activitate; 

- Să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod. 

 

 

 

 

 

mailto:primaria@borlesti
http://www.borlesti/


Funcţiile publice pentru care se organizează examenul şi compartimentul din 

care fac parte: 

 
Nr. 

Crt 

Denumire funcţie Categoria Clasa Grad 

profesional 

deţinut 

Compartiment Gradul 

profesional 

pentru care 

se 

organizează 

examenul 

1 Inspector execuţie I asistent Contabilitate, 

Financiar, Impozite 

şi Taxe Locale 

principal 

2 Inspector execuţie I asistent Contabilitate, 

Financiar, Impozite 

şi Taxe Locale 

principal 

3 Inspector execuţie I asistent Urbanism, 

Amenajarea 

teritoriului şi 

Protecţia Mediului 

principal 

 

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi, la sediul primăriei comunei 

Borleşti, str. Principală, nr. 86, în termen de 20 de zile de la data publicării 

anunţului (13.01.2022-02.02.2022) şi trebuie să conţină în mod obligatoriu 

documentele prevăzute la art. 479 din O.U.G. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele: 

a) Formularul de înscriere 

b) Copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul; 

resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se 

promovează; 

c) Copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale 

din ultimii doi ani de activitate; 

d) Adeverinţă eliberată de compartimentul 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. 

Relaţii suplimentare se pot obţine în intervalul orar 09:00-15:00, de luni până 

vineri, la nr. de telefon al instituţiei 0233/297.371, de la personalul din cadrul 

compartimentului Resurse Umane. 
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GEORGE MUTU 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIE ŞI TEMATICĂ: 

A. Compartiment Contabilitate, Finaciar, Impozite şi Taxe Locale 

1. Constituția României, republicată și completată prin Legea de revizuire a 

Constituției României nr. 429/2003, republicată de Consiliul Legislativ - 

Integral; 

2. Titlul I şi II ale părții a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019, cu modificările şi completările ulterioare - Integral; 

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea 

tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare - Integral; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei 

şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – 

Integral; 

5. Legea Contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare – Integral;  

6. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare – Integral. 

 

     B. Compartiment Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Protecţia Mediului 

1.  Constituția României, republicată și completată prin Legea de revizuire a 

Constituției României nr. 429/2003, republicată de Consiliul Legislativ - 

Integral ; 

2. Titlul I şi II ale părții a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019, cu modificările şi completările ulterioare - Integral; 

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea 

tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare - Integral; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei 

şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – 

Integral; 

5. Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă în instituţiile publice, cu 

modificările şi completările ulterioare - Integral; 

6. O.U.G. 195/2005 privind protecţia mediului înconjutător, cu modificările 

şi completările ulterioare – Integral; 

7. O.U.G. 92/2021 privind regimul deşeurilor -Integral. 

8. H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în 

grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice – Integral; 

9. H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și 

dezvoltarea carierei funcționarilor publici – Integral. 
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 GEORGE MUTU 


