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Primăria com.Sălciile, cu sediul în Com.Sălciile, Sat Sălciile, nr. 297, jud.Prahova,  organizează 

concurs de promovare în grad profesional principal, pentru un funcționar public de execuție de 

Inspector, clasa I, grad profesional asistent, cu durată normală a timpului de lucru, din cadrul 

Biroului financiar-contabil. după cum urmează: 

-Dosarele de înscriere se vor depune în perioada 26-04-2021 = 17-05-2021, adică în termen de 

20 de zile de la data publicarii anuntului la sediul primăriei și pe site-ul instituției; 

-Selecția dosarelor de înscriere: 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a 

dosarelor ; 

-Proba scrisă în data de  25 mai 2021, ora 10, la sediul primăriei com.Sălciile; 

-Interviul în data de 27 mai 2021, ora 10, la sediul primăriei com.Sălciile.  

 

Conditii de participare la concursul de promovare in grad profesional: 

    Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare in grad profesional, functionarul 

public trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: 

   a) sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza; 

   b) sa fi obtinut un numar minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfectionare, 

seminare, conferinte, schimburi de experienta sau vizite de studiu, in conditiile legii sau sa fi urmat o 

forma de perfectionare profesionala cu durata de minimum 30 de ore in ultimii 3 ani de activitate; 

   c) sa fi obtinut cel putin calificativul „bine“ la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani de 

activitate; 

   d) sa nu aiba o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentului cod. 

 

Dosarul de concurs se depune în perioada 26-04-2021 = 17-05-2021,  adică  in termen de 20 de 

zile de la data publicarii anuntului privind organizarea concursului de promovare in grad profesional in 

conditiile prevazute de art. 618 alin. (22) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu 

modificarile si completarile ulterioare, si contine in mod obligatoriu:  

   a)copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in 

vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza; 

   b)copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de 

activitate; 

   c)adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii situatiei disciplinare a 

functionarului public, in care se mentioneaza expres daca acestuia i-a fost aplicata o sanctiune 

disciplinara, care sa nu fi fost radiata; 

   d)dovada obtinerii numarului minim de credite prin participarea la programe de formare, de 

perfectionare, seminare, conferinte, schimburi de experienta sau vizite de studiu, in conditiile legii, sau 

a urmarii unei forme de perfectionare profesionala cu durata de minimum 30 de ore in ultimii 3 ani de 

activitate; 

   e)formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3 din HG nr.611/2008. 
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Bibliografia pentru organizarea examenului de promovare în grad profesional: 

1-Constituția României,republicată; 

2-OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

3-OG nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, rerepublicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

4-Legea nr. 202/2002 privin egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicare 3, cu 

modificările și completările ulterioare; 

5-Legea nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificările și completările ulterioare; 

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

7-Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea 

controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care 

desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu,republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

 Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs sunt: 

 -Primăria com.Sălciile, sat Sălciile, nr.297, jud.Prahova, cod poștal 107510, 

-Telefon / Fax 0244 444000  / 0244 444120 

-e-mail: primariasalciile@judetulprahova.ro 

-inspector Robescu Cristina 
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