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Nr. 22098/03.03.2022 
 

 

 

ANUNŢ CONCURS/EXAMEN  

DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL 

 

A. Primăria comunei Scânteia, cu sediul în Scânteia, judeţul Iaşi, Str. Ştefan cel Mare 

și Sfânt, nr. 532, organizează examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior 

celui deţinut a funcţionarilor publici  din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Scânteia potrivit prevederilorart. 478, art. 479 și art. 618, alin. (22) din Ordonanța de urgență a 

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

potrivit prevederilor art 14, art. 22 alin. (3), art. 126 - 128 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 

pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 

modificările şi completările ulterioare: 

 

B .   F u n c ţ i i l e  p u b l i c e  propuse pentru transformare în funcții publice de execuție 

cu grad imediat superior:  
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Structura din 

aparatul de 

specialitate 

Funcția publică de 

execuție actuală 

Funcția publică 

de execuție după 

transformare 

Denumire Grad  prof. Denumire Grad prof. 

1.  Compartiment 
Contabilitate 

Consilier asistent  Consilier principal 

2.  Compartiment 
cadastru 

Consilier asistent  Consilier principal 

 

C .  C o m p a r t i m e n t u l  d i n  c a r e  f a c  p a r t e  f u n c ţ i i l e  p u b l i c e :  

-  Compartiment Contabilitate; 

-  Compartiment Cadastru; 
 

 D.       Concursul/examenul de promovare constă în trei etape: 

a) Selecţia dosarelor, care va avea loc în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data 

expirării termenului de înscriere la examen; 
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b) Proba scrisă care se va desfăşura în data de 04.04.2022 la ora 10:30 la sediul Primăriei 

comunei Scânteia, județul Iași; 

c) Interviul  se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Scânteia în maxim 5 zile lucrătoare 

de la data desfăşurãrii probei scrise; 

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. 

E. Condiţii de participare la examen conf.art. 479, alin. (1), lit.a), c), d) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ: 

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

funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

- Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care 

promovează; 

- să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în 

ultimii 2 ani de activitate; 

- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod. 
 

E. Perioada de depunere a dosarelor – 04.03.2022 – 23.03.2022 (20 de zile de la data 

publicării pe site-ul primariei comunei Scânteia şi la locul de desfăşurare a examenului). 
 

F. Dosarele de concurs se depun la secretarul comisiei de concurs din cadrul 

Compartimentului de Resurse Umane, telefon 0232 / 229.399; 
 

G. Dosarul de examen conţine în mod obligatoriu: 

-  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; 

- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 

ani de activitate; 

- 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 ; 

- formularul de înscriere prevăzut în anexa 3 la H.G. 611/2008, care se obţine de la 

secretariatul comisiei/site-ul primăriei comunei Scânteia, județul Iași www.comunascanteia.ro; 
 

H. Bibliografia/tematica de examen – sunt anexate la prezentul anunţ sau se pot obţine 

de la compartimentul Resurse Umane. 

          Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv 

republicările, modificările şi completările acestora: 

 

Primarul Comunei Scânteia, 
    Darabană Mihai             Întocmit, 

Consilier Res. Umane 
    Petcu Mihaela 
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