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ANUNŢ  
 
  Primăria Comunei Mânzălești , judeţul Buzău , anunță organizarea și desfășurarea 

examenului de promovare în grad profesional imediat superior, pentru funcțiile 

publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mânzălești , 

județul Buzău , în data de 10 martie 2022, ora 10,00 proba scrisă, în baza art.II din 

Legea nr.203/2020, pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele 

măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, cu 

modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art.618 din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ și HG nr.611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici , cu 

modificările și completările ulterioare . 

 

 Funcțiile publice de execuție pentru care se organizează examenul de promovare în 

gradul profesional imediat superior și compartimentele din care fac parte  sunt : 

 

Nr. 

crt 

Funcția public de 

execuție deținută 

Funcția public de 

execuție pentru care se 

organizează examen de 

promovare în grad 

Compartimentul 

1 Inspector, clasa I, grad 

profesional principal 

Inspector, clasa I , grad 

profesional superior 

Compartimentul registrul 

agricol și fond funciar 

2 Inspector , clasa I , 

grad profesional 

asistent 

Inspector , clasa I, grad 

profesional principal 

Compartiment financiar 

contabil , impozite și taxe 

locale , salarizare 

 

I. Desfășurarea examenului. 

     Examenul de promovare în grad professional imediat superior se organizează la 

sediul Primăriei Comunei Mânzălești , județul Buzău , în data de 10 martie 2022 , 



ora 10,00 , proba scrisă și interviu în termen de 5 zile lucrătoare de la data 

susținerii probei scrise . 

 

II. Examenul constă în trei etape : 

     1.Selecția dosarelor care va avea loc în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la 

data expirării termenului de înscriere la examen , 

     2. Proba scrisă va avea loc în data de 10 martie 2022, ora 10,00 la sediul 

Primăriei Comunei Mânzălești  cu sediul în comuna Mânzălești, sat Mânzălești , 

județul Buzău . 

     3. Proba interviu va avea loc în termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii 

probei scrise . 

III. Condiții de participare : 

- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei 

publice din care promovează ; 

- să fi obţinut calificativul „Bine „ la evaluarea anuală a 

performanţelor individuale în ultimii doi ani calendaristici ; 

- să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată , în condițiile OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și 

completările ulterioare 

     IV.Dosarul de înscriere la examen. 

       Dosarul de concurs se depune de către candidați în termen de 20 de zile de la 

data publicării anunțului privind organizarea concursului sau examenului de 

promovare în grad profesional în condițiile prevăzute de art.618 alin (22) din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare , și 

conține în mod obligatoriu documentele prevăzute de art.127 din HG nr.611/2008 . 

        Dosarul de concurs trebuie să conțină următoarele documente : 

- adeverinţă eliberată de secretarul general al  comunei în vederea 

atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; 

- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale 

individuale din ultimii doi ani, ăn care funcționarul s-a aflat în 

activitate; 

- formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3 la HG nr.611/2008. 

        Dosarul de înscriere se depune la sediul Primăriei Comunei Mânzălești , până 

la data de 28.02.2022 , ora 15,00. 

 

 



    V.Bibliografie  
  1.Pentru funcţia de inspector ,clasa I, grad profesional superior , în cadrul 

compartimentului registrul agricol și fond funciar . 
- Constituţia României ; 

- OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare , titlul Iși II ale Părții a VI a  

- Ordonanţa de Guvern nr.27/2002 privind activitatea de reglementare a 

petiţiilor , cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 , republicată , cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

- Ordonanţa Guvernului nr.28/2008 privind registru agricol , cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

- Ordonanța de Guvern nr.33/2002 privind reglementarea eliberării 

certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și 

locale,cu modificările și completările ulterioare , 

- Ordinul nr.25/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru 

completarea registrului agricol pentru perioada 2020-2024 , cu 

modificările și completările ulterioare , 

- Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea 

tuturor formelor de discriminare , republicată , cu modificările și 

completările ulterioare , 

- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între 

femei și bărbați , republicată , cu modificările și completările ulterioare ,  

 
          2.Pentru funcţia de inspector, clasa I, grad profesional  principal , în cadrul 
compartimentului financiar contabil, impozite şi taxe locale, salarizare  : 

-   Constituţia României ; 

-   OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și   

completările ulterioare , titlul Iși II ale Părții a VI a;  

- Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, cu modificările şi 

completările ulterioare  ; 

- Hotararea nr.2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale 

organizaţiilor socialiste , cu modificările şi completările ulterioare ; 

- Legea nr.307/260 privind apărarea împotriva incendiilor , cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

- Decretul nr.209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiunilor de 

casă ; 

- Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările și 

completările ulterioare ; 

- Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării 

amenzilor contravenționale , cu modificările și completările ulterioare , 



- Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea 

tuturor formelor de discriminare , republicată , cu modificările și 

completările ulterioare , 

- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între 

femei și bărbați , republicată , cu modificările și completările ulterioare 
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