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Nr. 2498 din 28.04.2021 

ANUNȚ 
    
 
   Având în vedere prevederile art. 618 alin. (22) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, vă informăm că în 
cadrul primăriei comunei Horodniceni va avea loc examentul de promovare în grad profesional, în 
limita funcțiilor publice rezervate promovării, cu încadrare în fondurile bugetare alocate, pentru 
următoarea funcție publică de execuție:  

Nr. 
crt. 

Denumire 
funcție Categorie Clasa  

Grad 

profesional 
deținut Compartimentul 

Gradul 

profesional 
pentru care 

se 

organizează 
examenul 

1. Consilier execuție I asistent 

Asistență 
socială și 

autoritate 

tutelară principal 

 
   Concursul se va desfășura la sediul primăriei Horodniceni, proba scrisă în data de 28.05.2021, 
ora 9 și interviul în maximum 5 zile lucrătoare.  
 
   Condiţiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior 
celui deţinut sunt cele prevăzute de art. 479 alin. (1), cu excepţia literei b), din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: 
- 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 performanţelor individuale în ultimii 2 ani de 
activitate; 
- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată. 
 
  Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării 
prezentului anunţ, respectiv în perioada 29.04.2021 – 19.05.2021 inclusiv, ora 16:00 şi conţine în 
mod obligatoriu: 
 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; 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL  SUCEAVA  

COMUNA HORODNICENI  
Tel/Fax: 0230-545736/0230-573642 

E-mail: primariahorodniceni@yahoo.com 

https://comunahorodnicenisv.ro/ 

 

mailto:primariahorodniceni@yahoo.com
mailto:horodniceni@prefecturasuceava.ro


Sat Horodniceni, str. Fălticenilor, nr. 475, județul Suceava CP:727310,  Telefon: 0230-545736  Fax: 0230-573642

   
primariahorodniceni@yahoo.com , horodniceni@prefecturasuceava.ro   

 

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; 
e) formularul de înscriere prevăzut în anexă;  
 
Concursul va consta în: 
- selecția dosarelor de înscriere, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării 
termenului de depunere a dosarelor;  
- probă scrisă și interviul.  
 
   Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi „admis” la etapa precedentă. 
 
Bibliografia specifică pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat 
superior: 
 
1. Constituţia României;  

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. 

5. Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare;  

7. Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

8. Hotărârea Guvernului nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei; 

9. Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și 

completările ulterioare; 

10. Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor 
provenind din familii defavorizate cu modificările și completările ulterioare;  
11. Hotărârea Guvernului nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor 
provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă;  
12. Ordonanța de Urgență nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor cele 
mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic 
pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de 
distribuire a acestora 
 
    Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv 
republicările, modificările şi completările acestora. 
  
 

Primar,  
Neculai FLOREA 
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