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Nr. 25616/28.12.2022 

 

ANUNȚ EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL 

 

        În conformitate cu prevederile art. 618, alin.(22) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Comunei Sânpetru organizează 

la sediul instituţiei din Str. Republicii, nr.655, com. Sânpetru, județ Brașov, examen de promovare în 

grad profesional pentru următoarele funcții publice de execuție: 

 

- Inspector asistent, Birou Taxe și Impozite– grad profesional după promovare – principal; 

 

Examenul de promovare se va organiza la sediul Primăriei comunei Sânpetru, din Sânpetru, Str. 

Republicii, nr.655, jud.Brașov și va consta în 3 etape succesive: selecţia dosarelor,  proba scrisă şi 

interviul.  

 

  Condiţii de desfăşurare a concursului: 

 

Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 20 de zile de la data afișării la sediul 

Primăriei comunei Sânpetru și publicării anunțului pe pagina de internet a instituției, respectiv de la 

data de 28.12.2022 până la data de 17.01.2023, ora 16,00, la secretarul comisiei de concurs. 

Proba scrisă se va desfăşura în data de 31.01.2023, ora 10.00, la sediul Primăriei comunei 

Sânpetru, din Sânpetru, Str. Republicii, nr.655, jud.Brașov.     

Interviul se va susține în condițiile legii, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data 

susţinerii probei scrise, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte. Data 

și ora vor fi comunicate ulterior la afişarea rezultatelor la proba scrisă. 

 

Condiţii de promovare 

 

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

deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii prevăzute de art. 

479 alin. (1) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare: 

• 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 anuală a performanţelor profesionale 

individuale în ultimii 2 ani de activitate; 

• să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată. 

 

Pentru înscrierea la examenul de promovare, candidatul – funcționar public, va depune 

următoarele documente: 

 

• formularul de înscriere la examenul pentru promovarea în grad profesional; 

• adeverinţa eliberată de Compartimentul Resurse Umane, din care să rezulte vechimea în 

gradul profesional din care se promovează; 

• copiile xerox ale rapoartelor de evaluare anuală a performanţelor profesionale individuale din 

ultimii 2 ani de activitate;  

• adeverinţa eliberată de Compartimentul Resurse Umane, privind situaţia disciplinară a 

funcţionarului public. 
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Bibliografie și tematică: 

 

1. Constituția României, republicată 

cu tematica Titlul I și II 

 

2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

cu tematica Cap. I, II și III 

 

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare 

cu tematica Cap. I,II,III și IV 

 

4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările 

și completările ulterioare 

cu tematica Titlul I și II ale părții a VI-a 

 

5. Legea nr. 207/2015 – Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare; 

Cu tematica Titlurile I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII 

 

6. Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal , cu modificările și completările ulterioare; 

Cu tematica Titlurile IX și X 

 

8. O.U.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările 

ulterioare 

Cu tematica Cap. I, II, III, IV și V 

 

Relații suplimentare - la sediul Primăriei Comunei Sânpetru, str. Republicii, nr. 655 

Date de contact: tel. 0268/360.028, fax. 0268/360.118, e-mail: resurse.umane@primaria-sanpetru.ro  
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