ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA RĂDUCĂNENI
Tel./fax: 0232/292438
www.comunaraducaneni.ro; e-mail : primariaraducaneni@yahoo.com

Nr. 7430/RG/27.10.2017

ANUNŢ
Comuna Răducăneni, judeţul Iaşi organizează examen/concurs în ziua de
28 noiembrie 2017, ora 10°° - proba scrisă și în maxim 5 zile lucrătoare de la data
susținerii probei scrise – interviul, pentru promovarea în grad profesional imediat
superior a funcţionarilor publici, astfel:
1. Pentru promovarea în grad profesional a unui funcţionar public care ocupă un
post aferent funcţiei publice de consilier, clasa I, grad profesional asistent în
Compartimentul contabilitate;
2. Pentru promovarea în grad profesional a unui funcţionar public care ocupă un
post aferent funcţiei publice de referent, clasa III, grad profesional asistent în
Compartimentul ordine publică și pază din cadrul Biroului Poliției Locale;
3. Pentru promovarea în grad profesional a unui funcţionar public care ocupă un
post aferent funcţiei publice de referent, clasa III, grad profesional asistent în
Compartimentul circulație din cadrul Biroului Poliției Locale;
A. Condiţii de participare
Pentru a participa la 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 anuală a performanţelor
individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în
condiţiile legii.
B. Bibliografiile pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui
deţinut sunt prevăzute în anexele nr. 1 - 3.
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C. Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la secretarul comisiei de
examinare/concurs, d-na Chiciuc Adriana, în termen de 20 de zile de la data afişării
anunţului la sediul Primăriei Comunei Răducăneni şi pe pagina de internet a
Comunei Răducăneni şi vor conţine următoarele documente, conform prevederilor art.
127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea
şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de Hotărârea
Guvernului nr.173/2008:
- 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;
- formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale,
care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de
examen/concurs, sau în copii legalizate.
D. Selecția dosarelor se va face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la
data expirării termenului de depunere a dosarelor.

PRIMAR ,
VIOREL ILIE

Secretar comună ,
Bumbaru Cătălin
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Anexa nr. 1 la Anunţ nr. 7430/RG/27.10.2017

BIBLIOGRAFIE
pentru examenul de promovare în grad profesional a unui funcţionar public care ocupă un post
aferent funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent în
Compartimentul contabilitate

1. Constituţia României;
2. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
7. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
8. Capitolul II – Secțiunea a 2-a și Capitolul III din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în
vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

PRIMAR ,
VIOREL ILIE

Secretar comună ,
Bumbaru Cătălin

Pagină 3 din 5

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA RĂDUCĂNENI
Tel./fax: 0232/292438
e-mail : primariaraducaneni@yahoo.com

Anexa nr. 2 la Anunţ nr. 7430/RG/27.03.2017
BIBLIOGRAFIE
pentru examenul de promovare în gradul profesional principal a unui funcţionar public care ocupă
un post aferent funcţiei publice de execuţie de referent, clasa III, grad profesional asistent în
Compartimentul ordine publică și pază din cadrul Biroului Poliției Locale

1. Constituţia României;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată,
4. Capitolul II – Secțiunea a 2-a și Capitolul III din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
5. Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată;
6. Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a poliţiei locale;
7. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și
completările ulterioare;
8. Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială,
a ordinii şi liniştii publice, republicată;

*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în
vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

PRIMAR ,
VIOREL ILIE

Secretar comună ,
Bumbaru Cătălin
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Anexa nr. 3 la Anunţ nr.7430 /RG/27.10.2017
BIBLIOGRAFIE
pentru examenul de promovare în gradul profesional principal a unui funcţionar public care ocupă
un post aferent funcţiei publice de execuţie de referent, clasa III, grad profesional asistent în
Compartimentul circulație din cadrul Biroului Poliției Locale
1. Constituţia României;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată,
4. Capitolul II – Secțiunea a 2-a și Capitolul III din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
5. Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată;
6. Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a poliţiei locale;
7. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și
completările ulterioare;
8. Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu
modificările și completările ulterioare;

*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în
vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
PRIMAR ,
VIOREL ILIE

Secretar comună ,
Bumbaru Cătălin
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