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ANUNŢ

Având în vedere prevederile art. 476-479, art.6 18 aIm (22) din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanţa de
Urgenţă nr. 57/20 19, Cu modifleările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 121- art. 125 din

Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ~i dezvoltarea carierei
Ihncţionarilor publici, cu modifieările şi completările ulterioare;

PRIMĂRIA MUNICIPIULIJI ONE ŞTI

Organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior
pentru urrnătoarele funcţü publice de execuţie din cadrul Aparatului de specialitate

a! Primarului municipiului Oneşti

Nr. cit Funcţia publieă din care Funcţia publică în care Direcţia/Serviciul
promovează promovează

1. consilier asistent consilier pńncipal SPCLEP

Examenul de promovare în grad profesional se organizează la sediul Primăriei Municipiului
Oneşti, Sala de Şedinţe a Consiliului Local şi so va dcrula după următorul program:

. proba scrisă se va desfă~ura în data de 26.10.2021 ;

. proba interviu în termen de maxim S zile lucrătoare de Ia data susţinerii probei
scrise, îu condiliile obţinerii a minim 50 puncte la proha scrisă

Dosarele de înscriere la examen se depun la Serviciul resurse umane, relaţii Cu publicul,
secretariatul comisici, cam.503, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului , respectiv în
perioada 22.09— 11.10.2021.

Dosarul de înscriere Ia examen trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute Ia
art. 127 din Hotărârea Guvernului 611/2008 cii modificările şń completările ulterioare, respectiv~

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul 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
în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;

c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui
deţinut, funcţionarü publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

. să aibă eel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

. să 6 obţinut ccl puţin calificativul “bine” Ia evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2
ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;

. să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii;

Bibliografia examenului de promovare

1. Constitutia Romaniei -republicată;
2.Ordonanţa de urgenţă a Guvemului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;



3. O.U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor
români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
4. REGULAMENTUŁ(UE) nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor Ezice în
ceea cc priveşte prelucrarea datelor CU caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date
şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor;
5. H.G. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplieare unitară a dispoziţiilor
legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
6. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
republicată, CU modifĺCările ~i completările ulterioare;
7.. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor fornielor de
discrirninare, repUbliCată, cu modificările şi cornpletările ulterioare;
8. H.G. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în
activitatea de relaţii CU publicul, cu modificările ~i completările Ulterioare;
9. ORDONANTA nr. 27 /30.01.2002 privind reglementarea activităţii de soluţionarc a pctiţiilor,
Cu modificările ~i completările ulterioare;

Tematica examenului de promovare
1. . Constituţia României, republicată;
2. Ordonanţa dc urgcnţä nr.57/2019 privind Codul administrativ:, CU modificărilc ~i

completările ulterioare
- Pai lea I, Titlul II- Defiuiţii geiieiale aplicabile adiuinisliaţici publice
-Partea I, Titlul III- Principiilc generale aplicabilc ađnmistraţici
-Partea a III-a,Titlul I-Principiile specifice aplicabile administraţiei publice locale
- Partea a Ill-a ,Titlul V- Autorităţi ale administraţiei publice locale(
Pat kia a VI a SLaLutul ťuttcţioiuu ilot publici

-Partea a VII-a Răspunderea administrativă
-Partea a VIII-a Servicii publice

3. O.U.G. nr.97/2005 pnviiid evideiiţa, doiniciliul, ieşedinça şi actele de identitate ale
cetăţenilor români, republicată, CU modificările şi completările Ulterioare;
4.REGULAMENTULQJE) nr.679 din 27 aprilie 2016
privind protccţia persoanclor fizice în coca cc prive~te prelucrarea datelor cu caracter personal
şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul
general privind protecţia datelor)
5. H.G. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor
legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
6. LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi
bărbaţi, republicată, cu modificările ~i completările ulterioare;
7. ORDONANŢĂ nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare, republicată, cuu niodificările ~i completările ulterioare;
8. H.G. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în
activitatea de relaţii cu publicul;
9. ORDONANTA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglenientarea activităţii de soluţionare a
petiţiilor

Secretariatu


