
PRIMĂRIA COMUNEI SECUIENI ORGANIZEAZĂ EXAMEN PROMOVARE 
ÎN GRAD PROFESIONAL ÎN PERIOADA 21-23 SEPTEMBRIE 2020 

 
ANUNŢ 

privind examenul de promovare în grad profesional  pentru funcţionarii publici din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Secuieni, județul Neamț. 

 
                  În conformitate cu prevederile art.476 - 479 din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019  privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, vă aducem la cunostinţă 
organizarea examenului de promovare în grad profesional pentru funcţionarii publici 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Secuieni. 
 

Examenul  va avea loc în data de: 
21.09.2020 ora 10:00  – proba scrisă; 

23.09.2020 ora 10:00 – proba interviu. 
 

 Pentru a participa la examenul de promovare în grad profesional imediat 
superior celui deţinut, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ 
următoarele condiţii: 
 a)  să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din 
care promovează; 
 b) 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; 
             c) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor 
individuale în ultimii 2 ani de activitate; 
             d) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod. 
 
 Dosarele se vor depune la sediul Primăriei comunei Secuieni,Compartimentul 
Resurse Umane , începând cu data de 20.08.2020 până în data de 10.09.2020  şi vor 
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; 
    d) dovada obţinerii numărului minim de credite prin participarea la programe de 
formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de 
studiu, în condiţiile legii, sau a urmării unei forme de perfecţionare profesională cu durata 
de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate; 
    e) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3. 
 
 Relații suplimentare se pot obține de la sediul instituției din loc.Secuieni, 
com.Secuieni, jud.Neamț , telefon 0233745004, fax: 0233745004, e-mail 
office@primariasecuieni.ro, persoană de contact: secretar general Bejenariu Cristian 
 
 
 



Bibliografie 
stabilită pentru examenul de promovare în grad profesional 

perioada 21 - 23 septembrie 2020 

• Bibliografie comună funcţiilor publice de execuţie 

1. Constituția României, republicată; 
2. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019  privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 

formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
4.        Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

• Bibliografie specifică  pentru promovarea functionarilor publici din cadrul 
 Compartimentului  Impozite și  Taxe locale 

1. Legea nr.227/ 2015 privind Codul fiscal, Titlul IX- Impozite şi taxe locale, cu modificările 
și completările ulterioare 

2. Hotararea Guvernului nr. 1/2016  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal(Titlul IX-Impozite și taxe locale)  

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

 
Data .   19.08.2020 


