ROMANIA
JUDETUL GORJ
PRIMARIA ORAS TISMANA
Oras Tismana, str.Tismana, nr.116, cod postal 217495, tel/fax 0253.374.216 / 0253.206.102

Nr. 14010 / 24.12.2020

ANUNŢ

Primaria Oraşului Tismana, Judetul Gorj, organizează examen de promovare în
gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici care
indeplinesc condiţiile prevăzute de lege.
Examenul se va desfasura in trei etape dupa cum urmează:
1. Selecţia dosarelor – în termen de 5 zile de la expirarea perioadei de depunere a
dosarelor.
2. Proba scrisă - în data de 25.01.2021, ora 1000, la sediul Primăriei Oraşului Tismana.
3. Interviul - în data de 27.01.2021, ora 1000, la sediul Primariei Oraşului Tismana.
Termenul până la care se pot depune dosarele de înscriere: 14.01.2021 ora 1600.
Pentru a participa la concursul/ examenul de promovare în gradul profesional
imediat superior celui deținut, conform prevederilor art. 479 din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
1. a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care
promovează;
2. c) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor
individuale în ultimii 2 ani de activitate;
3. d) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod.
Dosarul de concurs se depune de către candidați, la sediul Primariei Oraşului
Tismana, în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului (24.12.2020 – 14.01.2021)
și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 479 din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum
și următoarele :
a) formularul de înscriere
b) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de
resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se
promovează;
c) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale
din ultimii 2 ani de activitate;
d) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării
situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă
acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
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Funcțiile publice pentru care se organizează concursul/ examenul și compartimentul
din care face parte sunt:
Nr.
crt.

Denumire
funcție

Categorie

Clasa

Grad
profesional
deținut

Compartimentul

Gradul profesional pentru
care se organizează
examenul

1.

Inspector

execuție

I

Asistent

Registru
agricol

Principal
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Inspector

executie

I

Principal

Urbanism

Superior

Bibliografia stabilită pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui
deţinut pentru funcţionarul public din cadrul
Compartimentului „Registru agricol ”
1.Constituţia României din 21 noiembrie 1991 - republicare*).
2.OUG nr. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.
3.Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
5.HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici cu modificarile si completarile ulterioare.
6. O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol.
7. HG. nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024.
8.ORDIN nr. 25 din 23 ianuarie 2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare
a registrului agricol pentru perioada 2020-2024.
Bibliografia stabilită pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui
deţinut pentru funcţionarul public din cadrul
Compartimentului „Urbanism ”
1.Constituţia României din 21 noiembrie 1991 - republicare*).
2.OUG nr. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.
3.Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
5.HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici cu modificarile si completarile ulterioare.
6. Legea nr. 50/29.07.1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, în
M.Of. nr. 933/13.10.2004, cu modificările şi completările ulterioare.
7. Ordinul nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
8. Legea nr. 350/06.07.2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, publicată, în M.Of. nr.
373/10.07.2001, cu modificările şi completările ulterioare.
9. HG nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.

PRIMAR,
Jr. Remetea Narcis-Petre

SECRETAR GENERAL,
Jr. Ghinoiu Nicolae
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