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P RIIUIARIA CO M U N EI I, L,

CAMG IALE

Str. Principald,, Tel, 0245660332 /Fax: 0245660423
www. primariacaragiale.ro ; e-mail: primariacaragiale@grnail.com

ANUNT,
Avdnd in vedere prevederile art. 479, alin (1) din OUG nr. 5712019 privind Codul
Administrativ, respectiv ale art. 126, alin (2) din H.G. nr. 611/200g pentru aprobarea normelor
privind organizarea gi dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificdrile gi complrtdrile
ulterioare, Primdria comunei I.L. Cragiale organizeazd examen pentru promovarea in grad
profesional imediat superior celui delinut. Examenul se desfrEoar[ la sediul prim[riei comunei I.L.
Cragiale qi va fi alcdtuit din doud probe:

o Proba scrisd - l4 SEPTEMBRIE 2020,orele l0:00
o Interviul - l6 SEPTEMBRIE 2020,orele 10:00
Dosarele de inscriere se depun la Registratura primdriei comunei I.L. Cragiale, in termen
de20 zile de la data afigdrii anunlului, respectiv 01 SEPTEMBRIE 2020, ora 16,00 qi vor cuprinde
in mod obligatoriu documentele prevdzute la art. 127 din H.G: nr 1612008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea qi dezvoltarea carierei funcfionarilor publici, cu modificirile qi
complet6rile ulterioare qi anume:
o Formularul de inscriere prevEzut in anexa nr.3 din H.G. nr. 61112008;
o Copie de pe carnetul de muncl sau adeverinld eliberat2i de compartimentul de resurse in
vederea artestdrii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;
o Copii dupd rapoartele de evaluare a performanlelor profesionale individuale din ultimii doi
ani in care funcfionarul public s-a aflat in activitate.
Copiile de pe carnetul de munca Ei de pe rapoartele de evaloarese prezinta insotite de
documentele originale sau certificate pentru conformitatea cu originalul de catre persoana
responsabila din cadrul Compartimentului Resurse umane.
Seleclia dosarelor va avea loc in termen de 5 zile de la data expir6rii termenului de depunere
a dosarelor.

Condiliile de participare la examenul de promovare in grad profesional sunt prevdzute la art.
479,ahn (1) din OUG m.5712019 privind codul Administrativ.
Pentru a participa la examenul de promovare in grad profesional, funcfionarul public trebuie
sd indeplineascd cumulativ urm6toarele condilii:
a) sd aib6 cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care
promoveaz6;
b) sa fi ob{inut cel pufin calificativul ,,bine,, la evaluarea performan{elor individuale in
ultimii 2 ani de activitate;
c) sd nu aibd o sanctiune disciplinard neradiatd in condiliile prezentului cod.

BIBLIOGRAFIE pentru examenul

de promovare

in grad profesional

Compartiment Resurse Umane, Registratur6 Ei arhivd

l. Constitutia Romdniei - republicatd, cu modific6rile gi completdrile ulterioare;
2. O.U.G. ru.5712019 privind Codul Administrativ:
Partea III - a Administralia Publicl Local6;
Partea VI - a Titlul II - Statutul Funcfionarilor Publici;
Partea VII - a RSspunderea Administrativd
3. H.G nr. 61112008 - pentru aprobarea normelor privind organizarea qi dezvoltarea carierei
funclionarilor publici, cu modihc[rile qi complet[rile ulterioare;
4. O.G. 2712002 - privind reglementarea activitdlii de solufionare a petifiilor, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare;
5. Ordinul 13712013 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispozitii
ale Legii Arhivelor Nafionale nr. 1611996.

BIBLIOGRAFIE pentru examenul

de promovare in grad profesional

Compartiment Buget

-

contabilitate

Constitufia Romdniei - republicatS, cu modificdrile qi completlrile ulterioare;
2. O.U.G. nr.5712019 privind Codul Administrativ:
Partea III - a Administralia Public6 Local6;
Partea VI - a Titlul II - Statutul Funcfionarilor Publici;
Partea VII - a Rlspunderea Administrativ6
3. Legea nr.27312006 privind finanlele publice locale, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
4. Legeanr.82ll99l a contabilitEfii, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
5. Ordinul Ministerului Finanfelor Publice w.191712005 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind organizarea gi conducerea contabilitdfli institutiilor publice, Planul de conturi pentru
instituliile publice qi instrucliunile de aplicare a acestuia cu modific6rile qi completirile ulterioare.
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