
Titlu concurs :

Funcția publică (ID, denumire, clasă, grad profesional) 
   - (compartiment/birou/serviciu/direcție/direcție generală) :

Data probă scrisă :

Data probă suplimentară :

Condiții de participare (studii, vechimea în specialitatea studiilor, alte condiții specifice):

Bibliografia, tematica, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date necesare desfășurării 
concursului se afișează  pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoare, la secțiunea 
special creată 

 
în acest scop.

Instituție :

Ora probă scrisă :

Tip probă suplimentară  și nivel :

- Probă IT

- Probă limba straină

- Alte probe suplimentare

* 

* Condiţiile specifice referitoare la studiile necesare pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din clasele I şi a 
II-a se stabilesc în conformitate cu nomenclatoarele domeniilor şi specializărilor din învăţământul universitar de 
lungă durată şi scurtă durată, respectiv nomenclatoarele domeniilor de studii universitare de licenţă şi 
specializărilor şi programelor de studii din cadrul acestora.  

**Bibliografie obligatorie stabilit  ă conform art. 22 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.



Loc de desfășurare concurs :

Observații concurs : 
Locul, data publicării
anunțului și perioada de
depunere a dosarelor

Persoana de contact
- Nume și prenume 
- Funcția publică deținută 
- Telefon și fax 
- e-mail


	Text12: 3.Legea nr. 273/2006 privind Finantele publice locale, cu modificarile sicompletarile ulterioare4. Titlul IX “Impozite si Taxe Locale” din Legea nr. 227/2015 - privind Codulfiscal, cu modificarile si completarile ulterioare5. Hotararea nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare aLegii nr.227/20156.Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile sicompletarile ulterioare
	Choice1: [Nu]
	Choice3: [Nu]
	Text4: 
	Text1:  Pentru a participa la examenul de promovare în clasă, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:a) să dobândească, ulterior intrării în corpul funcționarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice;b) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod.
	Text2: COMUNA SUHARAU
	Text3: PROMOVARE IN CLASA
	Text5:   1. REFERENT ,clasa a III-a , grad profesional superior , serviciul Buget, contabilitate , taxe si impozite
	Text7: 
	Text9: 14.09.2021
	Text10: 10,00
	Text6: 
	Text11: Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 5 zile de la data publicării anunţului privind organizarea examenului de promovare în clasă şi conţine în mod obligatoriu:a) cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă;b) diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoara activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice;Dosarul de înscriere la examenul de promovare se depune la sediul Primariei Comunei Suharau şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 145 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.c) adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane 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, în condițiile legii. Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0747055428, dna Elena Oprisanu , fax 0231623000 , email : primaria_suharau@yahoo.com 
	Text8: sediul Primariei comunei Suharau, judetul Botosani
	Text15: Bibliografia/ tematica: **
1. Constituţia României, republicată;
2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
3. Ordonanţa 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 şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  
	Text16: Notă: În continuare se va înscrie  bibliografia/ tematica domeniului specific de activitate.


