
COMUNA HĂRMĂNEȘTI 

JUDEȚUL IAȘI 

Nr. 437/31.01.2023 

ANUNȚ 

 

În conformitate cu prevederile art. 617 alin. (2) şi al art. 618 alin. (22) din Ordonanța de urgență a 

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

Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Hărmănești organizează la sediul 

instituţiei din satul Hărmăneștii Vechi, comuna Hărmănești, județul Iași, examen de promovare în grad 

profesional pentru următoarele funcții publice de execuție: 

Nr. 

crt. 

Funcția publică    Clasa Grad profesional 

deținut 

Structura funcțională Grad profesional 

după promovare 

1 Inspector I Principal Compartiment Registratură, resurse 

umane și proceduri administrative 

Superior 

2 Inspector I Principal Compartiment contabilitate Superior 

3 Inspector I Principal Compartiment agricol și fond funciar Superior 

 

Condiții de participare la examen: 

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 479 alin. (1) cu excepția 

literei b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

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 în condiţiile Codului administrativ. 

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Hărmănești, în termen de 20 zile de la 

data publicării anunțului, respectiv în perioada 31 ianuarie – 21 februarie 2023, inclusiv și conțin 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 individuale 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 mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, 

care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

Calendarul de desfășurare a concursului: 

- proba scrisă, în data de 3 martie 2023, ora 10
00

, la sediul instituţiei; 

- proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la 

sediul instituției, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte. 

 

BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA  

I. Inspector, clasa I, grad professional principal în cadrul Compartimentului Registratură, 

resurse umane și proceduri administrative 

1. Legea nr. 16/2.04.1996 a Arhivelor Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare cu 

tematica Capitolul III  - obligaţiile creatorilor şi deţinătorilor de documente și Capitolul V - personalul 

arhivelor; 

2. Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările 

şi completările ulterioare cu tematica  integral;  

3. Legea  nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare cu tematica  integral; 

4. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată cu tematica Titlul II – contractual individual 

de muncă, Titlul III - timpul de muncă şi timpul de odihnă, Titlul V - sănătatea şi securitatea în muncă, 

Titlul VI - formarea profesională ; 

5. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare cu 

tematica Partea III – administraţia publică locală și Partea VI - statutul funcţionarilor publici, prevederi 

aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri 

publice; 

6. Hotărârea nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica  integral. 

II. Inspector, clasa I, grad professional principal în cadrul Compartimentului contabilitate 

1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare cu 

tematica Titlul I - dispoziţii generale şi Titlul II -  Statutul funcţionarilor publici ale Părţii VI; 

2. Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterior cu tematica Titlul IX  

- Impozite şi taxe locale; 



3. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterior cu 

tematica Secţiunea 1: proceduri privind elaborarea bugetelor  - taxe speciale pentru funcţionarea unor 

servicii publice locale, veniturile proprii ale instituţiilor publice; 

4. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare cu 

tematica  integral; 

5. Ordonanţa nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către 

autorităţile publice locale, cu modificările ulterioare cu tematica  integral. 

II. Inspector, clasa I, grad professional principal în cadrul Compartimentului agricol și fond 

funciar 

1. Legea nr. 18/1991 – Legea fondului funciar cu tematica  integral; 

2. Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor 

forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 cu 

tematica  integral; 

3. Legea nr. 165/2013 privind mãsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin 

echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România cu tematica 

Capitolul II restituirea în natură a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului communist; 

4. Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul 

agricol cu tematica Capitolul II procedura de obţinere a atestatului de producător, Capitolul III regimul de 

întocmire, de eliberare şi de utilizare a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol;  

5. Ordonanța Guvernului nr. 33/2002  privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor 

de către autorităţile publice centrale şi locale cu tematica  integral; 

6. Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în 

extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare 

terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor 

Statului cu tematica Titlul I - unele măsuri de reglementare a vânzării - cumpărării terenurilor agricole 

situate în extravilan; 

7.  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare cu 

tematica Titlul I - dispoziţii generale şi Titlul II -  Statutul funcţionarilor publici ale Părţii VI. 

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Hărmănești, la secretarul comisiei de concurs, 

dna Iftene Daniela Liliana, secretar general al comunei, tel. 0766671700,  e-mail: harmanesti@is.e-adm.ro. 

 

Afișat în data de 31 ianuarie 2023, la sediul și pe pagina de internet a Primăriei Hărmănești. 


