610004, Str.Alexandru cel Bun, Nr. 27, Piatra-Neamț
Tel.:(+04)0233/21.28.90; (+04)0233/21.36.70; Fax: (+04)0233/21.15.69
E-mail: cjneamt@yahoo.com; Web: www.cjneamt.ro

Nr. 24.603/11.10.2021

ANUNŢ
Consiliul Judeţean Neamţ organizează concurs/examen pentru promovarea în
gradul profesional imediat superior, respectiv în funcția publică de execuție de
consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Venituri Bugetare al
Direcției Generale Buget Finanțe, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe
zi, 40 de ore pe săptămână.
Pentru a participa la concursul/examenul de promovare în gradul profesional
imediat superior celui deţinut, conform prevederilor art. 479 alin. (1), cu excepția lit. b)
coroborate cu prevederile art. 597 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, funcţionarii publici trebuie să
îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
- 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.
Concursul/examenul de promovare va avea loc la sediul Consiliului Judeţean
Neamţ, constând în proba scrisă - ce se va susține în data de 12 noiembrie 2021, ora
10⁰⁰ și interviu, ce va fi organizat în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei
scrise.
Dosarele de înscriere se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicării
prezentului anunț, respectiv în perioada 11 octombrie 2021 – 01 noiembrie 2021,
inclusiv, la Registratura Consiliului Judeţean Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 27,
Municipiul Piatra Neamț, Județul Neamț, telefon 0233/212.890, fax 0233/211.569, email: resurse.umane@cjneamt.ro, persoană de contact: doamna Teacu Elena - consilier,
Serviciul Resurse Umane, Direcţia de Management (camera 417, et. IV, int. 210).
Documentele necesare înscrierii și bibliografia pentru concursul/examenul de
promovare, sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la prezentul anunț.
PREŞEDINTE,
IONEL ARSENE
Direcţia de Management,
Director executiv, Veronica VASILIU

Serviciul Resurse umane,
Șef serviciu, Nicoleta BUZENSCHI

DM/RU/TE/TE
11.10.2021
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Anexa nr. 1 la anunțul nr. 24.603/11.10.2021

CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ

Acte necesare
pentru dosarul de înscriere la concursul/ examenul de promovare
conform prevederilor art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu
modificările și completările ulterioare

- Formularul de înscriere*;
- Adeverinţa eliberată de Serviciul Resurse umane din cadrul Direcției de
Management, prin care se atestă vechimea în gradul profesional din care se
promovează;
- Adeverinţa eliberată de Serviciul Resurse umane din cadrul Direcției de
Management, din care reiese dacă funcţionarului public i-a fost aplicată o sancțiune
disciplinară care să nu fi fost radiată;
- Copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din
ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate.

*Formularul de înscriere prevăzut la pct. 1 se găsește pe pagina de internet a
Consiliului Județean Neamț cjneamt.ro, secțiunea „Anunțuri concurs aparat
propriu“, în format deschis, editabil, precum şi la avizierul instituției, în format
letric.
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Anexa nr. 2 la anunțul nr. 24.603/11.10.2021
Consiliul Județean Neamț
Direcţia Generală Buget Finanțe

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul/ examenul de promovare în gradul profesional imediat superior în
funcţia publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul
Serviciului Venituri Bugetare al Direcției Generale Buget Finanțe

1. Constituţia României, republicată;
2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările
ulterioare, (cu excepţia Părţii a II –a şi Părţii a IV –a);
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
6. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
Titlul IX- Impozite şi taxe locale;
7. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor
privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,
datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Ordonanţa nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru
şcoli al Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Hotărârea nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în
perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în
anul școlar 2017-2018, cu modificările şi completările ulterioare;
10.Ghidul solicitantului- Acordarea ajutorului financiar FEGA în cadrul Programului
pentru școli al României - http://www.apia.org.ro/ro/direcţia-măsuri-de-piaţă Participarea României la Programul pentru școli al Uniunii Europene în anul școlar
2021-2022

Notă: Bibliografia are în vedere actele normative cu toate modificările și
completările ulterioare.
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TEMATICĂ
pentru concursul/examenul de promovare în grad profesional imediat superior
în cadrul Serviciului Venituri Bugetare al Direcției Generale Buget Finanțe

Constituţia României, republicată;
Dispoziţii generale ale Codului Administrativ;
Reglementări privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare;
Reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
Reglementări privind finanţele publice;
Titlul IX- Impozite şi taxe locale din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
7. Cunoştinte generale privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de
natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
8. Reglementări privind desfăşurarea Programul pentru şcoli al României;
9. Reglementări privind acordarea ajutorului financiar FEGA în cadrul Programul
pentru şcoli al României, anul şcolar 2021-2022.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Notă: Tematica concursului/ examenului s-a stabilit pe baza bibliografiei.
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