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Nr. 1542/20.08.2020 ANUNȚ
privind organizarea unui examen de promovare in grad profesional

Primăria comunei organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut 
pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei BAITA DE SUB CODRU care 
îndeplinesc condițiile de promovare, după cum urmeaza;

Identificarea postului;

- promovarea din funcția publica de execuție inspector, clasa a I, grad profesional asistent in funcția public de 
execuție de inspector, clasa I, gradul profesional PRINCIPAL .

Condițiile de desfășurare a examenului de promovare în grad profesional:
Dosarul de examen se va depune până cel mai târziu la data de 8 septembrie 2020 , orele 15,00 la 

secretarul general al comunei.
Proba scrisă: 21 septembrie 2020, ora 12,00 -la sediul Primăriei BAITA DE SUB CODRU.
Proba interviului va fi susținută într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii 

probei scrise.
Condițiile de participare la examenul de promovare în grad professional.

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, 
funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții

a) să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
b) să fi obținut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecționare, seminare, 

conferințe, schimburi de experiență sau vizite de studiu, în condițiile legii sau să fi urmat o formă de perfecționare 
profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;

c) să fi obținut cel puțin calificativul "bine" la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
d) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile codului administrativ.

In vederea participării la examenul de promovare în grad profesional, funcționarul va depune până cel 
mai târziu la data de 8 septembrie 2020 , orele 15,00, dosarul de examen, care va conține în mod obligatoriu:

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverința 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 performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
c) adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a 

funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu 
fi fost radiată;

d) dovada obținerii numărului minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecționare, 
seminare, conferințe, schimburi de experiență sau vizite de studiu, în condițiile legii, sau a urmării unei forme de 
perfecționare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;

e) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3;
Relații suplimentare se pot obține la secretarul general al comunei Baita de sub Codru .
Bibliografia pentru examenul de promovare în grad profesional din cadrul compartimentului asistență 

social și stare civilă, din funcția publica clasa I- inspector grad asistent in funcția publica Clasa I -inspector grad 
PRINCIPAL.

1 .ConstituțiaRomâniei
2.OUG nr. 57/2019-Codul Administrativ
3. Legea nr. 188/1999-Statutul funcționarului public
4. Legea nr. 272/ 2004-cu privire la protecția și promovarea drepturilor copilului
5. Legea nr. 416/2001-privind Venitul minim garantat
6. Legea nr. 448/1998-privind protecția și promovarea drepturilor persioanelor cu ghandicap ,
7. Legea nr.l 19/1996-cu privire la actele de stării Civile
8. Legea nr. 50/1991-privind autorizarea executări^lucrărilor de construcție
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