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A N U N Ţ 
 

Primăria comunei Valea Doftanei organizează examen pentru promovarea în treapta sau grad  
profesional imediat superior celui deţinut pentru următoarele posturi contractuale de execuţie din  Serviciul 
public de alimentare cu apă,canalizare si salubritate Valea Doftanei  

 – 1 funcţie  inspector de specialitate  , nivelul studiilor S, grad profesional II,clasa de salarizare 26 ; 
 -  1 functie muncitor calificat III ,clasa de salarizare 10 
 -  1 functie muncitor calificat IV , clasa de salarizare 8  
 -  1 functie sofer II,clasa de salarizare 12 
 
1. Probele stabilite pentru examen sunt: proba scrisă pentru postul de inspector ,proba practica 

pentru posturile de muncitor si sofer  şi  interviul pentru toate posturile . 
2.  Condiţiile de desfăşurare a examenului: 

- data până la care se pot depune dosarele de înscriere : 7.10.2013, ora 15.00, la compartimentul resurse 
umane al  Primăriei Valea Doftanei ; 
- proba scrisă  a examenului va avea loc în data de 17.10.2013, ora.10.00, la sediul Primăriei comunei Valea 
Doftanei , proba practica  va avea loc la data de 17.10.2013,ora 13,00, iar interviul va avea loc în data de 
18.10.2013, ora 13.00 în acelaşi loc . 

3.Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească salariatii pentru a participa la examenul de promovare 
în treapta sau grad profesional imediat superior celui deţinut: 
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul treapta sau profesional al funcţiei contractuale din care 
promovează; 
b) să fi obţinut cel puţin calificativul “foarte bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în de cel 
putin 2 ori în ultimii 3  ani calendaristici; 
c) să nu aibă vreo sancţiune disciplinară neradiată . 

4.Dosarul de înscriere va cuprinde: 
a) Cerere de inscriere la examen adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare 

(care poate fi obţinut de la compartimenul resurse umane); 
b)  Adeverinţă eliberată de compartimentul   salarizare (din cadrul serviciului) în vederea  atestării  

vechimii în gradul profesional  din care se promovează,precum şi adeverinţă din care să rezulte că 
angajatul  nu se află sub o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii  ; 

c) Copiile de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale ultimii 3 ani calendaristici 
5. Bibliografia pentru examenul de promovare în grad este următoarea: 
Pentru  examenul de promovare în grad  pentru funcţia contractuală de inspector de 

specialitate,grad profesional II  din cadrul SPAACS Valea Doftanei    este următoarea: 
-Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
-Legea nr. 477/2004,Codul de Conduita a Personalului Contractual  din autorităţile şi instituţiile publice; 
-Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013; 
-Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
O.M.F.P. nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice - M.Of. nr. 
1176/27.12.2005, cu modificările şi completările ulterioare; 
-O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 
contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a 
acestuia - M.Of. nr. 1186/29.12.2005, cu modificările şi completările ulterioare; 



-O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind, angajarea, lichidarea, 
ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea 
angajamentelor bugetare şi legale cu modificările şi completările ulterioare; 
 
-Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal – Titlul IX “Impozite şi taxe locale” - M.Of. nr. 927/23.12.2003, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
-Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă - B.Of. din 6/7/1976; 
- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată  cu 
modificările şi completările ulterioare; 
-Legea  nr. 241/2006  , Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare,republicata  
 
 
 

Pentru  examenul de promovare în treapta pentru funcţiile contractuale de  muncitor calificat,  
grad profesional III si IV  din cadrul SPAACS Valea Doftanei    este următoarea: 

 
-Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
-Legea nr. 477/2004,Codul de Conduita a Personalului Contractual  din autorităţile şi instituţiile publice; 
-Legea  nr. 241/2006  , Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare,republicata  
-Ordinul nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 

Pentru  examenul de promovare în treapta pentru funcţiile contractuale de  sofer,  grad 
profesional II  din cadrul SPAACS Valea Doftanei    este următoarea: 
 

-Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
-Legea nr. 477/2004,Codul de Conduita a Personalului Contractual  din autorităţile şi instituţiile publice; 
-Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice,republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
-Hotararea Guvernului 1391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; 

 

 
 

  
PRIMAR, 

Ing. Manea I Ion  
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