
 

 

 

Nr. 922/20.02.2023 

 

ANUNT 

În conformitate cu prevederile art. 617 alin.(2) şi al art. 618 alin. (22) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările 

ulterioare, Primăria comunei Vlădeni, județul Dâmbovița,  organizează în data de  22.03.2023 – 

proba scrisă, pentru examenul de promovare în grad profesional, cu încadrarea în fondurile 

bugetare alocate. 

Condițiile de desfășurare a examenului de promovare: 

 

Concursul/examenul de promovare în grad profesional se va desfășura la sediul Primăriei 

comunei Vlădeni, județul Dâmbovița, astfel: 

- proba scrisă: 22.03.2023 ora 10:00 

-interviul: maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. 

 

Condițiile de participare la examenul de promovare: 

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui 

deținut, conform prevederilor art. 479 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ 

următoarele condiții: 

a) să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care 

promovează; 
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c) să fi obținut cel puțin calificativul „bine” la evaluarea performanțelor individuale în 

ultimii 2 ani de activitate; 

d) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod. 

Funcția publică pentru care se organizează examenul și compartimentul din care face 

parte este: 

 

 

Nr.  

crt 

Denumire 

functie 

Categoria  Clasa  Grad 

profesional 

detinut  

Compartimentul  Grad 

profesional 

pentru care 

se 

organizează 

examenul  

1 Consilier  Executie  I Principal  Buget 

contabilitate  

Superior  

 

Dosarul de concurs se depune de către candidați, la sediul Primăriei comunei Vlădeni, județul 

Dâmbovița, în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului (20.02.2023 – 13.03.2023) și 

trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele care fac dovada îndeplinirii condițiilor 

prevăzute la art. 479 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și următoarele : 

a) formularul de înscriere; 

b) 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; 

c) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani 

de activitate; 

d) 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; 

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele 

originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de 

concurs. 



Bibliografia si tematica pentru functia publica din cadrul compartimentului buget 

contabilitate. 

1.Constituţia României, republicată cu tematica: 

Titlul II - Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale; Titlul III – Autorităţile Publice 

 

2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica: 

 Cap. I - Principii şi definiţii;  

Cap. II - secţiunea I – Egalitatea în activitatea economic şi în materie de angajare şi profesie; - 

sectiunea a II-a - Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte 

servicii, bunuri şi facilităţi;  

- sectiunea a III-a - Accesul la educaţie; 

 - sectiunea a IV-a - Libertatea de circulaţie, dreptul la libera alegere a domiciliului şi accesul în 

locurile publice; 

- sectiunea a V- a Dreptul la demnitate personala.  

 

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,  

republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica: 

Cap. I – Dispoziţii generale;  

Cap. II - Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii;  

Cap. III - Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la 

cultură şi la informare; 

 Cap. IV - Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea 

deciziei. 

 

4. Titlul I și II ale partii a VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările 

şi completările ulterioare cu tematica; 

TITLUL I – Dispoziţii generale ; 

TITLUL II – Statutul funcţionarilor publici Cap. I – Dispoziţii generale; Cap. II – Clasificarea 

funcţiilor publice. Categorii de funcţionari publici; Cap. V – Drepturi şi îndatoriri; Cap. VI – 

Cariera funcţionarilor publici; Cap. VIII – Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor 

publici; Cap. IX - Modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu; Cap. X - Actele 



administrative privind naşterea, modificarea, suspendarea, sancţionarea şi încetarea raporturilor 

de serviciu şi actele administrative de sancţionare disciplinară. 

 

5. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare – 

integral ;  

 

6. Legea 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, integral, cu 

modificările și completarile ulterioare; 

7. Legea  53/2003 privind Codul Muncii, integral cu modificările și completările ulterioare.  

 

8. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare ; 

           - Capitolul II –Organizarea și conducerea contabilității; 

          -  Capitolul V –Contabilitatea Trezoreriei Statului si a InstituȚiilor publice.  

 

9. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 923/2014, republicat, pentru aprobarea Normelor 

metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului 

specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoara activitatea de control financiar 

preventiv propriu, cu modificările și completarile ulterioare- integral . 

 

10. Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 republicată, privind controlul intern/managerial și 

controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare- integral; 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primăriei comunei Vlădeni, județul Dâmbovița 

și la secretarul comisiei de concurs, doamna Nistor Georgeta, tel 0245660839, e-mail 

primariavladeni@yahoo.com . 

Afișat în data de 20 februarie  2023, la sediul și pe pagina de internet a Primăriei comunei 

Vlădeni, județul Dâmbovița.  

 

Primar, 

Poșircă Maria  
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