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Nr. /27.12.2021

ANUNŢ

Având în vedere prevederile art. 476-479, arL6 18 aIm (22) din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanţa de
Urgenţă nr. 572019, cu modificări!e şi completările ulterioare, coroborate Cu prevederile art. 121- art. 125 din

Hotărârea Guvernului nr. 611 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
fimcţioiiarilor publici, cii modiíicările şi complelările ulĹerioare;

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ONEŞTI

Organizează examen de promovare în grad profesional imediat supeńor

Nr. crt Funcţia publică din care Funcţia publică în care Direcţia/Serviciul
promovează promovează

inspector principal inspector superior— ‘1 ~4l

Examenul de promovare in grad profesional se organizează Ia sediul Primăriei Municipiului
Oneşti, Sala mica de Şedinţe a Consiliului Local . ~i se va derula după următorul program

. in datâ de 27.0 1.2022, ora 10,00 proba scrisă;

. in terrnen de maximum 5 zile lucrătoare de Ia data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la examen se depun la Serviciul resurse umane, relaţii cu publicul,
secretariatul comisiei, cam.503, în termen de 20 zile de Ia data publicării anunţului, respectiv in
perioada 27.12.2021 17.01.2022;

Dosarul de înscriere Ia examen trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute Ia
art. 127 din Hotărârea Guvernului 611 2008 modificată şi completată de HOR 761 2017, respectiv:

a) copie de pe cametul 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 evatuare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani
în care funcţionarul public s-a aflat în activitate; .

c) formularul de înscriere prevă~ut în anexa nr. 3

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

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

. să Ii obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2
ani în care fbncţionarul public s-a aflat in activitate;

. să nu aibă în cazierul adtninisraiv o sancţiune disciplinară neradiată în eondiţiile legii;



Bibliografie exanienului de promovare

1. Constituţia Romanici, rcpublicată;
2. Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
3. Ordonanţa nr. 13 7/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată cu modifîcările ~i completările ulterioare;
4. Oi’doiiauţa de urgenţă nr. 57/20 19 privind Codul adrninisĹrativ, cii modiflcările ~i
completările ulterioare: Partea a 111-a ~i Partea a VI-a;
5. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată
cu modificărle ~i completările ulterioare;
6. Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu
modificările ~i completările ulterioare;
7. Hotărârea nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea
birocraţiei în activitatea de relaţü cu publicul.
8. Legea— cadnu tin. 153/2017 privind salarizareapersonalulul plăĹiĹ din fonduri publice

Tematica examenului de promovare
1. Constituţia României - CAPITOLUL H - Drepturile şi libertăţile fundamentale;
2. Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii (Capitolul II —

Legea 202/2002)
3. Soluţionarea sesizănilor şi reclamaţiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex (

CAPITOLUL VI— Legea 202/2002)
4. Tratamente discriminatorii, Hartuire, Hartuire morala ( art II— OG 137/2000);
5. Administraţia publică locală (Partea a 111-a — Cod administrativ);
6. Statutul funcţionarilor publici, prevedeni aplicabile personalului contractual din

administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice (Partea a VI-a — Cod
administrativ);

‘7. Transparenţa decizională în administra;ia publică (L. 52/2003);
8. Reglernentări privind activitatea de soluţionare a petiţiilor (OG 27/2002);
9. Măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cii publicul( HG 1723/2004);
10. Capitolul I ~i Capitolul II din Legea-cadru nr. 153/201 7


