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A N U N Ţ 
 
          Având în vedere prevederile art. 478 raportat la prevederile art. 618 alin. (1), alin. (4) și alin. 
(22) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, coroborat cu  prevederile 
art. 126 din Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea 
carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările, Primaria comunei Aricestii Rahtivani, 
judetul Prahova organizeaza examen de promovare in grad profesional.  
     Desfasurarea examenului 
          Dosarul de inscriere la examen se depune de catre candidati in termen de 20 de zile,     
          de la data afisarii anuntului, respectiv în perioada 02.07.2021 – 21.07.2021. 
          Examenul de promovare in grad profesional consta in 3 etape: 

1)Selectia dosarelor care va avea loc in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data 
expirarii termenului de inscriere la examen; 
2)Proba scrisa va avea loc in data de 04.08.2021 la sediul Primariei comunei Aricestii 
Rahtivani, incepand cu ora 11.00; 
3)Proba interviu va avea loc in data de 09.08.2021 la sediul Primariei comunei Aricestii 
Rahtivani, incepand cu ora 11.00. 

     Conditii specifice de participare la concurs/examen: 
        In vederea participarii la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui 
detinut functionarii publici trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii : 
- sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care 

promoveaza; 
- sa fi obtinut cel putin calificativul ”bine” la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 

ani de activitate; 
- sa nu aiba o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile legi. 

    Funcțiile publice pentru care se organizează examenul și serviciul/compartimentul din care fac 
parte: 

 
Nr. 
crt. 

Denumire 
funcție 

categorie clasa Grad 
profesional 
deținut 

Serviciul/Compartimentul Gradul 
profesional 

pentru care se 
organizează 

examenul 
 
1. 

 
inspector 
protecție 
civilă 

 
execuție 

 
I 

 
asistent 

Compartiment Situații de 
urgență, Protecție civilă, 
Securitate și sănătate în muncă 

 
principal 

 
2. 

 
referent 

 
execuție 

 
III 

 
asistent 

Serviciu Buget Finanțe și 
Investiții 

 
principal 

         Dosarul de inscriere la examen, conform prevederilor art. 127 din H.G. nr. 611/2008, 
modificata si completata va contine in 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; 



    c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 care se gaseste la Compartimentul Resurse 
umane. 
    d) cazierul administrativ sau alte documente care să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute la 
art. 479 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 
          Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei comunei Ariceştii Rahtivani, comuna 
Aricestii Rahtivani, sat Aricestii Rahtivani, str. Neagoe Basarab, nr. 249, judetul Prahova, tel: 
0244380068, fax: 0244380036, email: resurseumane@comunaaricestiirahtivani.ro, persoana de 
contact: Mariana-Adriana Gherghina – referent de specialitate in cadrul Compartimentului Resurse 
Umane. 
       Bibliografie/tematica - functie publică din cadrul Compartimentului Situații de urgență, 
Protecție civilă, Securitate și sănătate în muncă 
1. Constituţia României, republicată. 
2. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare– Capitolul IV din Titlul V al Părții a III-a și Titlul I şi II ale Părţii a VI- a. 
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. Ordonanta de urgenta nr. 21/2004, privind Sistemul National de Management al Situatiilor de 
Urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare. 
6.Hotararea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura 
organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de 
urgenta. 
7.Legea nr. 481/2004, privind protectia civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
8.Legea nr. 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
9.Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
 
      Bibliografie/tematica - functie publică din cadrul Serviciului Buget Finanțe și Investiții : 
1. Constituţia României, republicată. 
2. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare– Capitolul IV din Titlul V al Părții a III-a și Titlul I şi II ale Părţii a VI- a. 
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 nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare – Cap. I, Cap II și Cap. III. 
6. Legea nr. 227/2015 – privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 
7. H.G. nr. 1/2016 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 - 
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 
8. Legea nr. 207/2015 - privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. 
9. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare. 
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