
 

A N U N Ț 
 
 

  Potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, PRIMĂRIA COMUNEI GORNET  organizează în data de 12.03.2020 

concurs/examen de promovare in grad profesional pentru funcțiile inspector superior creanțe 

bugetare, inspector superior agricol și referent superior poliție locală. 
Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional, funcţionarii publici 

trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

b) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine“ la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani 

de activitate; 

c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ. 

Dosarul de înscriere la examenul de promovare se va depune pînă în data de 27.02.2020 la 

Compartimentul Resurse umane şi va 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 

de activitate; 

 formular de înscriere. 
 

Examenul constă în: 
 

 selectia dosarelor de înscriere – 28.02.2020– 06.03.2020 

 proba scrisă –  11.03.2020, ora 10.
00

. 

 interviul – 16.03.2020, ora 10.
00

. 
  

 

BIBLIOGRAFIE 
 Constituţia României, republicată; 

 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată; 

 Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; 

 Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 

 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Hotărârea nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024; 

 Legea nr. 155/2010 poliției locale cu modificările și completările ulterioare. 

 H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea regulamentului –cadru de organizare și funcționare a 

poliției locale cu modificările şi completările  ulterioare; 

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei, la compartimentul resurse umane. 
 Telefon 0244/419251          

Afișat azi 10.03.2020 
  

Secretar comisie: Inspector Nemeș Elena Daniela 


