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ANUNT 

 
 
 Având in vedere prevederile art.64 alin.(2),art.65 alin.(1), alin.(2) lit.a,lit.b,lit.c, din 
Legea  nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, respectiv ale art.125 alin.(1) şi (2) ,art.126 alin.(2) raportat la art.31 
alin.(2) lit.d si cu respectarea exceptiei prevazute la art.39 alin.(1) din HG nr. 611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvlotarea carierei funcţionarilor publici cu 
modificările şi completările ulterioare Primaria Breasta  organizeaza examenului sau 
concursului de promovare a candidatilor-functionari publici , intr-un grad profesional 
superior din cadrul Aparatul de specialitate al Primarului Comunei Breasta. 
 
1. Condiţii generale pentru organizarea examenului sau concursului de promovare in grad 
profesional superior  :  

- Condiţiile prevăzute la art. 107 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 2. Condiţii specifice conform art.65 din Legea 188/1999, pentru a participa la concursul sau 
examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public 
trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 
  
  a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care 
promovează;  
  c) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale 
în ultimii 2 ani calendaristici; 
  d) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile 
prezentei legi.  
 

Proba scrisă a examenul sau concursului  se  va desfăşura în data de 27.12.2018, orele 
10.00, iar interviul va avea loc in data de 28.12.2018 incepand cu ora 14.00, la sediul 
Primăriei Comunei Breasta. 
  In data de 28.12.2018 ora 12 – solutionarea contestatiilor. 
Termen de depunere a dosarelor: 20 de zile de la data afisarii anunţului la sediul 
institutiei si pe site. 
Dosarele se vor depune la secretarul comisiei de concurs, la sediul instituţiei, începând cu 

data de 23.11.2018 până în data de 21.12.2018 şi vor conţine în mod obligatoriu: 
- copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse 
umane/salarizare în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; 
- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2ani; 
- formularul de înscriere la concurs. 
 



 
 
 

BIBLIOGRAFIE 
pentru  examenul sau concursul de promovare in grad profesional superior , 
respectiv din consilier   ,grad profesional principal , gradatia 4 in consilier grad 
profesional superior ,gradatia 5 - Compartimentul Financiar-Contabilitate; 

 
Constituţia României , republicată; 
Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare;  
Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;  
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal ,cu modificarile si completarile ulterioare  
 

 
Notă:  În vederea pregătirii pentru concurs, candidaţii vor consulta legislaţia menţionată 
cu modificările legislative intervenite până la data concursului, aşa cum a fost publicată în 
Monitorul Oficial al României. 
 
 
 

 
BIBLIOGRAFIE 

pentru  examenul sau concursul de promovare in grad profesional superior , 
respectiv din consilier  ,grad profesional principal , gradatia 5 in consilier grad 
profesional superior ,gradatia 5 - Compartimentul Asistenta Sociala; 

 
              Constituţia României , republicată; 

Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;  
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
Legea nr.292/2011-Legea asistentei sociale-cu modificările şi completările 
ulterioare; 

      Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap ,republicata;  
 
Notă:  În vederea pregătirii pentru concurs, candidaţii vor consulta legislaţia menţionată 
cu modificările legislative intervenite până la data concursului, aşa cum a fost publicată în 
Monitorul Oficial al României. 
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