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ANUNT EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL 

ISo 9001 
LL-C (Certification) 

Tn conformitate Cu prevederile art.617 alin.(2) şi al art. 618 alt . (22) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 
şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, Cu modificările şi completările ulterioare, Serviciul 
Public Finanţe Locale Ploieşti organizează la sediul instituţiei din Bd. Independenţei nr. 16, 
Ploieşti, examen de promovare in grad profesional pentru următoarele funcţii publice de 
executie: 

Nr.crt. 
Functia 
publică

Clasa 
Grad 

profesional 
det inut , 

Structura func ţională 

Grad 
profesional 

după 

promovare 

1. Consilier I Principal Biroul Evidenţă Auto Superior 

2. Consilier I Principal Biroul Evidenţă Auto Superior 

CONDITII DE PARTICIPARE LA EXAMEN: 
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generate prevăzute de art. 479 alin. (1) cu 
excepiria literei b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, Cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: 

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional at funcţiei publice din care 
promovează; 

b) să fi obi;inut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuate în ultimii 
2 ani de activitate; 

c) să nu aibă o sanc~iune disciplinară neradiată în condiţiile Codului administrativ. 
Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti 

în termen de 20 zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 22 noiembrie 2022 - 
12 decembrie 2022 inclusiv, şi conţin în mod obligatoriu următoarele documente: 

a) formularul de înscriere; 
b) 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; 

c) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuate din ultimii 2 
ani de activitate; 

d) 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. 

Copiile de pe actele de mat sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele 
originate, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de 
concurs. 



CALENDARUL DE DESFĂSURARE A CONCURSULUI: 
1. proba scrisă, în data de 22 decembrie 2022, ora 10.00, la sediul Serviciului Public Finanţe 

Locale Ploiesti 
2. proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la 

sediul instituţiei, doar acei candidaii care au obţinut la proba scrisă minimum 50 puncte. 
BIBLIOGRAFIE SI TEMATICĂ 

A) BIBLIOGRAFIE ŞI TEMATICĂ pentru examenul de promovare in gradul profesional imediat 
superior celui deţinut, din funcţia public de execuiie clasa I, de consilier, grad profesional 
principal, in funcţia public ă de execuţie clasa I de consilier, grad profesional superior la Biroul 
Evidenţă Auto. 

Bibliografie: 
1. Constituţia României, republicată; 
2. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi barbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
4. Titlul I şi II ale Părţii a VI-a şi Partea a III a, titlul V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
5. Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 
6. Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala cu modificarile si completarile 

ulterioare• 
7. H.G. nr.1 /2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal 
8. H.C.L.nr. 494/2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2022. 

Tematică: 
1. Constituţia României, republicată; Titlul II - Drepturile, libertatile si indatoririle 

fundamentale, Titlul III - Autoritatile Publice; 
2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, cu modificările şi completările ulterioare; - Capitolul I - Principii si definitii 
şi Capitolul II - Dispozitii speciale 

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi barbaţi, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Capitolul II- Egalitatea de sanse si de 
tratament intre femei si barbati in domeniul muncii şi Capitolul IV - Egalitatea de sanse intre 
femei şi barbati în ceea ce priveste participarea la luarea deciziei; 
4. Ordonanta de Urgenţă a Guvernului. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare - Titlul I şi II ale Părţii a VI-a şi Partea a III a, titlul V 
5. . Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare - 
Titlul IX - Impozite si Taxe Locale; 
6. Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala cu modificarile si completarile 

ulterioare ; Titlul I - Dispozitii generale, Titlul II - capitolul II, Titlul III - capitolele IV si VI, 
Titlul V - capitolele I, II, III, IV si VI, titlul VII - capitolele I si ll; 
7. H.G. nr.1 /2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal - Titlul IX - Impozite si taxe locale. 
8. H.C.L. nr.494/2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2022. 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti 

şi la secretarul comisiei de concurs, consilier Elena-Valentina Oprea, telefon:0344/801053, 
e-mail: elena.oprea@spfl.ro 

Afişat în data de 22 noiembrie 2022 la sediul şi pe pagina de Internet a Serviciului Public Finanţe 

Locale Ploiesti. 


