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Primaria  COMUNEI DOBARLAU  organizeaza examen de promovare  in  grad  

profesional pentru urmatoarele functii publice de de  executie : inspector,  

clasa I, grad profesional principal (1post) in cadrul compartimentului  financiar 

contabil impozite si taxe locale  , din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Dobarlau in perioada 13.11.2017-15.11.2017,conform 

articolelor  64 si 65 din Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, 

republicata,cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 126 din 

Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,cu modificarile si 

completarile ulterioare.  

 

I.Desfasurarea examenului 

          Dosarul de inscriere la examen se depune de catre candidati in termen de 

20 de zile , de la data afisarii anuntului 

Examenul consta in 3 etape: 

1)Selectia dosarelor care va avea loc  in termen de maxim 5 zile 

lucratoare de la data expirarii termenului de inscriere la examen; 

2)Proba scrisa va avea loc in data de 13.11.2017l, incepand cu ora 10.00; 

3)Proba interviu va avea loc in data de 15.11.2017, incepand cu ora 

10.00. 



         Proba scrisa si interviul se puncteaza cu maxim 100 de puncte fiecare. 

Punctajul minim pentru promovarea fiecarei probe de examen este de 50 de  

puncte. Punctajul final pentru promovarea examenului este de minim 100 de 

puncte si se calculeaza prin insumarea punctajelor obtinute la proba scrisa si la 

interviu. 

        Rezultatul final al examenului de promovare in grad profesional se 

comunica candidatilor prin afisare la avizierul institutiei in termen de 3 zile 

lucratoare de la sustinerea interviului. 

 

                 II.Conditii specifice de participare la concurs/examen: 

        In vederea participarii la examenul de promovare in grad profesional 

imediat superior celui detinut functionarii publici trebuie sa indeplineasca 

cumulativ urmatoarele conditii conform prevederilor art.65 alin.2 din Legea 

nr.188/1999(r2), cu modificarile si completarile ulterioare: 

- sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice 

din care promoveaza ; 

- sa fi obtinut cel putin calificativul”bine” la evaluarea anuala a 

performantelor profesionale individuale in ultimii 2 ani calendaristici; 

- sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in 

conditiile prezentei legi. 

         Dosarele de inscriere la examen,conform prevederilor art.127 din HG 

nr.611/2008, modificata si completata va contine in 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; 

    c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 care se gaseste la 

Compartimentul Resurse umane.  

        Dosarele de inscriere la examen se vor depune la Compartimentul resurse 

umane. 

 

 

 



Bibliografie de concurs : 

Inspector  grad profesional principal  

1.Legea nr.188/1999 privind statul functionarilor  publici, republicata,  cu 

modificarile  si completarile ulterioare ; 

2.Legea nr.7/2004  privind codul  de conduita  a functionarilor publici , 

republicata ; 

3.Legea  nr.215/2001,privind administratia publica locala, republicata, cu 

modificarile  si completarile  ulterioare 

4.Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile  ulterioare ; 

5.Legea nr.82/1991-Legea contabilitatii  cu modificarile si completarile 

ulterioare ; 

6.Ordinul  Ministrului Finantelor Publice  nr.1917/2005 pentru  aprobarea 

Normelor metodologice  privind organizarea  si conducerea contabilitatii 

institutiilor publice, planul de conturi pentru institutiile publice  si instructiunile  

de aplicare ale acestuia ; 

7. Ordinul  Ministrului Finantelor Publice  nr.2861/2009 privind aprobarea 

Normelor Metodologice  privind organizarea  si efectuarea inventarierii  

elementelor de natura  activelor , datoriilor  si capitalurilor proprii ; 

8.O.U.G.   nr.119/1999 privind controlul  intern  si controlul financiar preventiv, 

republicata si actualizata 

9.Ordinul Ministrului Finantelor Publice  nr.923/2014 pentru aprobarea 

normelor  metodologice  generale referitoare  la exercitarea   controlului  

financiar  preventiv  si a Codului specific de norme profesionale  pentru care  

desfasoara activitatea  de control   financiar preventiv propriu. 

10. Ordinul Ministrului Finantelor Publice  nr.1139/2015 privind modificarea si 

completarea Ordinul Ministrului Finantelor Publice  nr.923/2014 pentru 

aprobarea normelor  metodologice  generale referitoare  la exercitarea   

controlului  financiar  preventiv  si a Codului specific de norme profesionale  

pentru care  desfasoara activitatea  de control   financiar preventiv propriu. 

 

 

 

 

 

 


