
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMĂRIA PÂRTEŞTII DE JOS

ANUNŢ ORGANIZARE EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD
PROFESIONAL

Primăria comunei Pârteştii de Jos, judeţul Suceava organizează în data de
29.01.2020, ora 1000, proba scrisă, la sediul Primăriei comunei Pârteștii de Jos, județul
Suceava, examenul de promovare în gradul profesional imediat superior a funcționarilor
publici din cadrul instituției.

Condițiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat
superior celui deținut sunt cele prevăzute de art. 479 alin. (1), cu excepția literei b), din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările
ulterioare, respectiv:
-să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care
promovează.
-să fi obținut cel puțin calificativul ’’bine’’ la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2
ani de activitate.
-să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată.

Dosarul de concurs se depune de către candidați în termen de 20 de zile de la data
afișării prezentului anunț, respectiv în perioada 24 decembrie 2019-13 ianuarie 2020, și
conţine în mod obligatoriu:

- 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;

- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din
ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;

- formularul de înscriere.

Concursul va consta într-o probă scrisă de verificare a cunoștințelor și interviu.

Afișat azi,5.12.2019

BIBLIOGRAFIE la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior
celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Primăriei comunei Pârteștii de Jos, jud.
Suceava.

1.Constituția României.
2.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea a VI-a, Titlul II – Statutul
funcționarilor publici cu excepția Cap. III, IV și VII.
3.Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, cu modificările și completările ulterioare;
4.Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a
petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare



5.Ordonanţa Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi
adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale.
6.Art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu completările ulterioare;

Pt.Primar,
Viceprimar,

Strugariu Mircea Andrei


