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Aprob,  
Primar,      

Valeriu Lupu 

 

 

R E F E R AT 

pentru  constituirea  comisiei pentru  examenul de promovare în grad profesional a unor   funcţionari 

publici  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova 

 

 

                  Prin Dispoziţia nr.195/13.07.2020 s-a aprobat organizarea examenului de  promovare în grad 

profesional a unor funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei 

Bărcăneşti, judeţul Prahova, în data de 25.08.2020, ora 10,00-proba scrisă şi interviul, în termen de 

maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise la sediul Primăriei Comunei  Bărcăneşti, 

judeţul Prahova .  

         În conformitate cu art.617 alin.2 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu 

modificările şi completările ulterioare , concursurile de recrutare si promovare pentru ocuparea functiilor 

publice de conducere si de executie organizate potrivit art. 618 se desfasoara cu aplicarea 

corespunzatoare a prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 611/2008, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

                 Potrivit art.618 alin.22 din acelaşi act normativ ,,În vederea organizarii si desfasurarii 

   concursurilor sau examenelor de promovare în grad profesional se constituie comisii de concurs, respectiv 

   comisii de solutionare a contestatiilor, prin act administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei 

   publice. ’’ 

            Pentru examenul de promovare în grad profesional al funcţionarilor publici ,conform art.126  

din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare , ,,(1) Componenta comisiei de concurs, 

respectiv a comisiei de solutionare a contestatiilor, se stabileste conform regulilor  prevazute prin 

prezenta hotarare pentru concursul de recrutare. ." 

  "(2) Prevederile art. 21-75 se aplica in mod corespunzator, cu exceptia art. 21 alin. (2) lit. a) si d), art. 

22, art. 24, art. 26 alin. (1), art. 30, art. 38, art. 39 alin. (1), art. 43, art. 45, art. 49 si art. 72." 

             Potrivit art.40 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,comisia de concurs 

are urmatoarele atributii principale: 

   a) selecteaza dosarele de concurs ale candidatilor; 

   b) stabileste subiectele pentru proba scrisa; 

   c) stabileste planul interviului si realizeaza interviul; 

   d) noteaza pentru fiecare candidat proba scrisa si interviul; 

   e) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidatilor. 

   (2) Comisia de solutionare a contestatiilor are urmatoarele atributii principale: 
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   a) solutioneaza contestatiile depuse de candidati cu privire la selectia dosarelor si cu privire la notarea 

probei scrise si a interviului; 

   b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestatiilor pentru a fi comunicate candidatilor. 

        Art. 41. prevede ,, Secretarul comisiei de concurs si secretarul comisiei de solutionare a 

contestatiilor au urmatoarele atributii principale: 

   a) primesc dosarele de concurs ale candidatilor; 

   b) convoaca membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de solutionare a contestatiilor; 

   c) intocmesc, redacteaza si semneaza alaturi de comisia de concurs, respectiv comisia de solutionare a 

contestatiilor, intreaga documentatie privind activitatea specifica a acesteia; 

   d) asigura transmiterea rezultatelor concursului, respectiv rezultatelor contestatiei candidatilor; 

   e) indeplinesc orice sarcini specifice necesare pentru buna desfasurare a concursului. 

            Pentru participarea la lucrarile comisiei de concurs, precum si la cele ale comisiei de 

      solutionare a contestatiilor, membrii şi secretarii acestora au dreptul la o indemnizatie reprezentand  

        10% din  salariul de bază minim brut pe tara garantat in plata.  

              Având în vedere prevederile legale invocate anterior , este necesara emiterea actului 

administrativ privind  constituirea  comisiei pentru  examenul de promovare în grad profesional a unor 

funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bărcăneşti, judeţul 

Prahova. 

 

 

                                                                          INSPECTOR, 

Mariana Oprea 
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