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Nr................/27.04.2021

ANUNT

Primaria comunei Platonesti,judetul Ialomita organizeaza examen de promovare in grad profesional in perioada
07.06.2021 -14.06.2021 ,conform articolului 618 alin 22 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ pentru functia de
inspector superior compartiment contabilitate, taxe si impozite locale

I.Desfasurarea examenului
Dosarul de inscriere la examen se depune de catre canditati in termen de 20 de zile, de la data afisarii
anuntului 28.04.2021 respectiv pana la data de 18.05.2021
Examenul de promovare in grad profesional se organizeaza la sediul Primariei comunei Platonesti, judetul
Ialomita, in perioada 28.05.2021 proba scrisa si in data de 05.06.2021 proba interviului.
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 28.05.2021 la sediul Primariei comunei Platonesti, incepand cu ora
10.00;
3)Proba interviu va avea loc in data de 05.06.2021.
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.479 din OUG
57/2019
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 de inscriere la examen, 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 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 –anexa 3 care se gaseste la Compartimentul Resurse umane.

Dosarele de inscriere la examen se vor depune la Compartimentul Secretariat .
Bibliografia pentru examen este prevazuta in anexa la prezentul anunt.
Anuntul de examen este afisat pe pagina de internet a Primariei comunei Platonesti, Judetul
Ialomita si la avizierul institutiei.
Acest concurs este organizat in conditiile art II din Legea 203/2020.
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B I B L I O G R A F I A si tematica :

1.Constitutia Romaniei, republicata
2.Ttitlul I si II a partii VI din OUG 57/2019 privind Codul administrativ cu completarile
si modificarile ulterioare
3.OG 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare cu
completarile si modificarile ulterioare
4.Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi cu completarile si
modificarile ulterioare
5.Legea nr. 273 privind finanţele publice locale
6.Legea nr.82/1991a contabilităţii, republicata
7.Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal-Titlul IX
8.OUG nr.58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor
acte normative
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