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Nr. 3845/31.03.2020
ANUNŢ
Având in vedere prevederile Hotărârii 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,
prevederile art. 31 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare, precum si pe cele ale Dispoziţiei Primarului
nr.15/2017 privind aprobarea regulamentului de promovare in grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului
Tăuţii Măgherăuş

Primăria oraşului Tăuţii-Măgherăuş
organizează, în data de 14.04.2020 ora 11
EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL A PERSONALULUI
CONTRACTUAL
Conditii de participare:
Candidatul trebuie să fi obţinut calificativul "foarte bine" la evaluarea performanţelor
profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.
Dosarul de concurs:
Pentru inscrierea la examenul de promovare candidatii vor depune in termen de 2 zile
lucratoare de la afisarea organizarii examenului de promovare un dosar de examen care va contine
urmatoarele documente:
1. Cerere de inscriere la examen adresata conducatorului institutiei publice;
2. Rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale in care să fi obţinut
calificativul "foarte bine" la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de
două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.
3. Adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii vechimii in
gradul profesional sau in treapta profesionala din care se promoveaza, precum si adeverinta
din care sa rezulte ca angajatul nu se afla sub o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile
legii;
Modalitatea de desfasurare a examenului:
Testarea cunostintelor se va realiza printr-o proba scrisa la sediul Primăriei Tăuţii Măgherăuş
în data de 14.04.2020 ora 11.00.

Fiecare candidat va redacta o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia
de examinare.

Este declarat admis candidatul care a acumulat minim 50 de puncte in urma notarii de catre
comisia de concurs, a lucrarii elaborate de candidat, in baza următoarelor criterii:
a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;
b) abilităţi de comunicare;
c) capacitate de sinteză;
d) complexitate, iniţiativă, creativitate.
Bibliografia:
1. Constituția României;
2. HG 57/2019 privind Codul Administrativ - PARTEA a VI – a Statutul funcţionarilor publici,
prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit
din fonduri publice
3. Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România, publicată în M.O. nr. 577/2004;
4. Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activităţi nonprofit de interes general
5. O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
6. Lega 98/2016 privind achiziţiile publice
7. HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice

Informaţii suplimentare cu privire la bibliografie, respectiv tematica si modalitatea de
desfasurare a examenului se pot obţine la Compartimentul Resurse Umane.
Primar,
Anton ARDELEAN

