
ANUNŢ 

  

Având în vedere : 

 prevederile art. 478 și 554 coroborate cu art. 626 din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul 
administrativ 

  

PRIMĂRIA  ORAŞULUI   IANCA       

  

organizează examen de promovare în grad profesional / treapta profesională imediat 

superioară celei avute anterior a  funcționarilor publici/personalului contractual din aparatul 

de specialitate al primarului orașului Ianca, care îndeplinesc condițiile prevăzute de actele 

normative în vigoare: 

 

Condiţii de înscriere la examen : 
 să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei din care promovează; 

 cel puțin calificativul ”bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de 

activitate; 

 să nu fi fost sancționat după acordarea ultimului calificativ 
 

În vederea participării la examen, candidaţii depun, până la data de 14.10.2022, ora 1600, la 

Registratura din cadrul Primăriei oraşului Ianca, un dosar de înscriere care va cuprinde următoarele 

documente: 
 a) formularul de înscriere la concurs prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008; 
 b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 

ani. 
 

Concursul/examenul se va susține în sala de şedinţe a primăriei și constă în 3 probe succesive, după 
cum urmează: 

 a) selecţia dosarelor de înscriere, în cadrul căreia comisia de concurs are obligaţia de a 
selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs/examen, va avea 
loc pe data de 17.10.2022, începând cu ora 1000; 

    b) proba scrisă, care constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă, va 
avea loc pe data de 19.10.2022, începând cu ora 1000; 

 c) interviul, în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor, va 
avea loc pe data de 21.10.2022, începând cu ora 1000; 

Bibliografia pentru examenul de promovare în grad profesional / treaptă profesională imediat 

superioară celei avute anterior a  funcționarilor publici/personalului contractual din aparatul de 

specialitate al primarului orașului Ianca este următoarea : 



Bibliografie comună 
      � Constituția României; 
      � Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

       � O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
Partea a VI-a, Titlul II-Statutul Funcționarilor Publici, Tematica: Drepturi și îndatoriri ale 

funcționarilor publici; Consilierea etică a funcționarilor publici și asigurarea informării cu privire 
la normele de conduită; Cariera funcționarilor publici: recrutarea, promovarea și evaluarea 
funcționarilor publici; Sancțiunile disciplinare și răspunderea  funcționarilor  publici;  Modificarea,  
suspendarea  și încetarea raporturilor de serviciu; Tipuri de acte administrative; Contravenții și 
sancțiuni; Titlul III-Personalul contractual din autorităţile  şi instituţiile publice; 

      � Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

                 Bibliografie pentru Poliția Locală 
      � Legea poliției locale nr.155/2010-republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
      � Legea pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii 

şi liniștii publice nr.61/1991-republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
      � Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, 
republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
      � Legea nr.295/2004 privind regimul armelor si munițiilor, republicată, cu modificările si 

completările ulterioare; 
      � Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin 

Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 
      � Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, 
republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

      � Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și 
funcționare a poliției locale. 

                   Bibliografie pentru Compartimentul proiecte cu finanțare nerambursabilă 
        � O.U.G. nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor 

externe nerambursabile, aprobată prin Legea nr.104/2016, cu modificările și completările ulterioare; 

                    � O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014-2020, aprobată prin Legea nr.105/2016, cu modificările și completările ulterioare; 

                   � H.G. nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 
operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi 
Fondul de coeziune 2014-2020; 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei oraşului Ianca, Compartimentul Resurse 

Umane 

  

PRIMAR, 

Fănel-George CHIRIȚĂ 

 


