
Nr. 6217/17.10.2022 

ANUNȚ 

privind organizarea examenului de promovare în grad profesional a unui 

funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Comunei Cernatesti 

Având în vedere prevederile art.478 raportat la prevederile art. 618 
alin.(4) și alin.(22) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, Primaria comunei Cernatesti organizează examenul de 
promovare în grad profesional, cu încadrarea în fondurile bugetare 
alocate. 

 
Funcția publică pentru care se organizează examenul și 

compartimentul din care face parte sunt: 

 

Nr 

crt 

 

 

Denumire 
functie 

 

 

Categorie 

 

 

Clasa 

 

Grad 

profesional 
deținut 

 

 

Compartimentul 

Gradul 

profesional 

pentru care 
se 

organizează 

examenul 

 
 
 
1 

 
 
 
Consilier 

 
 
 
executie 

 
 
 
I 

 
 
 
principal 

Resurse 
umane,  

salarizare, 
registratura si 
relatii publice, 
monitorizare 

proceduri 
administrative 

 

 
 
 
superior 

 
Condițiile de desfășurare a examenului de promovare: 

 

-proba scrisa, care va avea loc in data de 17.11.2022 – ora 10.00 

-proba interviu, care va avea loc in maximum 5 zile lucrătoare de la data 

susținerii probei scrise 

Probele de concurs se vor sustine la sediul Primariei Cernătești, din satul 

Cernătești, comuna Cernătești, judetul Buzău. 

 

PRIMARIA COMUNEI CERNATESTI 
JUDETUL BUZAU 

TEL: 0238.508.001; FAX: 0238.750.398 

EMAIL: primariacernatesti@yahoo.com 

C.U.I. : 3662622 



 
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; 
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. 

  
Dosarul de concurs se depune de către candidați, la sediul primariei 
Cernatesti, judetul Buzau, compartimentul Resurse umane, salarizare, 

registratură si relații publice, monitorizare proceduri administrative în 
termen de 20 de zile de la data afișării anunțului (17.10.2022 – 
07.11.2022) 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) adeverința care atestă vechimea în gradul profesional din care se 
promovează; 

c) copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale 
individuale din ultimii 2 ani de activitate; 

d) adeverința în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului 

public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o 
sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată. 

 
Constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor se va face în baza  prevederilor art. 618, alin.(4) si alin(22) 

din OUG nr.57/2019 . 
 
Informații suplimentare privind organizarea concursului pot fi obținute 

la tel: 0238/502.001, e-mail: primariacernatesti@cernatesti.ro. Persoană 
de contact, Puiu Eleonora– referent superior. 

 
 
 

mailto:tel:%200238/502.001,%20e-mail:%20primariacernatesti@cernatesti.ro. 


Bibliografia obligatorie pentru susţinerea concursului/examenului de 
promovare în gradul imediat superior deținut pentru funcționarii publici 

din cadrul compartimentului resurse umane, salarizare, registratură si 
relații publice, monitorizare proceduri administrative. 

 
1. Constituția României, republicată; 

2. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi 

sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse şi de tratament între 
femei şi bărbați, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

6. Lege-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice; 

7. Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor 
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

8. Hotararea Guvernului nr.286/2011-aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant 

sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale din 
sectorul bugetar cu modificarile si completarile ulterioare; 

9. Hotararea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihna si 
alte concedii ale salariatilor din administratia publica,din regiile 
autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 

Facem mentiunea ca bibliografia este aceasi cu tematica . 
 

 

PRIMAR, 

Mîrzea Petrache 
 


