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Nr. 6898/2022 

 

ANUNŢ 

 

În conformitate cu prevederile art. 618 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu 

prevederile H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 

şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările 

ulterioare, Primăria Comunei Sândominic, cu sediul în com. Sândominic, nr. 

507, jud. Harghita, organizează concursul/ examenul de promovare în grad 

profesional a funcționarilor publici. 

 

PRIMĂRIA COMUNEI SÂNDOMINIC 

 

organizează Examen pentru promovarea în grad profesional superior, la: 

 

COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL, RESURSE UMANE, 

IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE: 

 

Consilier, clasa I, grad profesional principal – 1 post 

Inspector, clasa I, grad profesional principal – 1 post 

 

COMPARTIMENTUL RELAȚII CU PUBLICUL, ARHIVA: 

Consilier, clasa I, grad profesional superior – 1 post  
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Examenul de promovare în grad va avea loc la Sediul Primăriei comunei 

Sândominic, comuna Sândominic nr. 507, județul Harghita, la data de 25 

ianuarie 2023 ora 10,00 - proba scrisă și la data de 25 ianuarie 2023 ora 

14,00 proba de interviu. 

 

Dosarele de înscriere la examen se pot depune în perioada 19.12.2022 -

03.01.2023, la sediul Primăriei comunei Sândominic, comuna Sândominic nr. 

507, județul Harghita. 

 

Persoana de contact: Bara Tekla-Erzsébet, consilier, tel/fax: 

0266336005/0266336578, email: office@domokos.ro.  

Condiţii de participare : 

- Să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice 

din care promovează. 

- Să fi obtinut cel putin calificativul „bine” la evaluarea performanțelor 

individuale în ultimii 2 ani de activitate. 

- Să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condițiile legii. 

 

Dosarul de înscriere conține în mod obligatoriu: 

- a)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; 

- b)copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale 

individuale din ultimii 2 ani de activitate; 

- c)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; 

- d)formularul de înscriere. 
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- e) copii de pe certificatul de participare la o formă de perfecţionare 

profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate; 

 

Bibliografia, tematica, atribuțiile stabilite în fișa postului, precum și alte date 

necesare desfășurării concursului se afișează pe pagina de internet a autorității 

sau instituției publice organizatoare, la secțiunea special creată în acest scop. 

 

Comuna Sândominic, la 19 decembrie 2022 

 

PRIMAR,                    

Karda Róbert               SECRETAR GENERAL  

       Both Kinga-Zsuzsánna 


