
        ROMÂNIA 

JUDETUL  VRANCEA 

COMUNA  VIDRA 

         PRIMAR 

 

 Nr.  7736 / 11.11.2020 

 

ANUNŢ 

 

 

PRIMĂRIA COMUNEI VIDRA, JUDEŢUL VRANCEA  organizează concurs de promovare în 

grad profesional superior, pentru următoarele funcţii publice : 

 

    - 1 funcţie publică de  consilier achiziţii publice, clasă I,  gradul profesional  superior- 

Serviciul financiar contabil; 

- 1 funcţie publică de  inspector, clasă I,  gradul profesional  superior- Serviciul financiar 

contabil; 

    - 1 funcţie publică de  inspector, clasă I,  gradul profesional  superior- compartimentul 

asistenţă socială; 

    - 1 funcţie publică de  inspector, clasa I,  gradul profesional  principal- compartimentul 

registru agricol; 

    - 1 funcţie publică de  poliţist local, clasa III,  gradul profesional  principal  - Serviciul Poliţie 

Locala. 

 Data desfăşurare concurs : Concursul se va organiza la sediul Primăriei Comunei Vidra, judeţul 

Vrancea, în data de 14.12.2020, ora 10:00 proba scrisă. 

 

Condiţii pentru concursul sau examenul de promovare în grad profesional 

    Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional, 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; 

    b) să fi obţinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de 

perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii sau 

să fi urmat o formă de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de 

activitate; 

    c) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani 

de activitate; 

    d) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii. 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine 

următoarele documente: 

    a) 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; 

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

activitate; 

    c) 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; 

    d) dovada obţinerii numărului minim de credite prin participarea la programe de formare, de 

perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii, sau 

a urmării unei forme de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de 

activitate; 

    e) formularul de înscriere . 



 

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie de către instituţia organizatoare a examenului. 

Dosarele de înscriere la concursul/examenul de promovare in grad profesional se depun la secretarul 

comunei Vidra pâna la data de 03.12.2020,orele 16,00 

 

BIBLIOGRAFIE 

stabilită pentru concursul/ examenul de promovare în grad profesional 

 

 -           Constitutia Romaniei 

 -           O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 -           Legea   nr. 292/2011 Legea asisţenţei sociale 

-             Legea  nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 

-             Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

-             Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

-            Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 

-            Legea nr.  98/2016 privind achiziţiile publice 

-             H.G. nr.  395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice 

-             ORDONANŢĂ   nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de 

către autorităţile publice centrale şi locale 

-             ORDIN  nr. 25/1382/37/1642/14297/746/20/2020  pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020 - 2024*  

-             ORDONANŢĂ   nr. 28/2008 privind registrul agricol 

-             Legea  nr. 155/2010, R ,  Legea poliţiei locale 

-             H.G.nr. 1332 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare 

şi funcţionare a poliţiei locale 

-              LEGE  Nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 

socială, a ordinii şi liniştii publice 

 

 

             Relatii suplimentare se pot obtine de la secretarul general al comunei Vidra, dna.  Tofan 

Mioara, tel. 0237 673 337. 

 

PRIMAR, 

 

PINTILIE SILVIU 


