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ANUNT

Primdria Oragului Novaci, cu sediul in Oragului Novaci, str. Paringului, organizeazd examen
de promovare in gradul profesional imediat superior pentru urmitoarea funcfie publicd de executie:

- consilier, clasa I, gradul profesional principal, Biroul Cadastru, agricol,
secretariat, relalii cu publicul, administrativ din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului Oragului Novaci.

1. Examenul se va desflqura la sediul Primlriei Oragului Novaci qi va consta in
urmitoarele probe:

- pioba scrisd - 03 octombrie2D22,ora 1030, la sediul Prim6riei Oragului Novaci;
- proba interviu care se va susfine, de reguld, intr-un termen de maximum 5 zile lucr6toare

de la data suslinerii probei scrise, la sediul Primdrie Oragului Novaci. Data gi ora
- susfinerii interviului se vor afiga obligatoriu odatd cu rezultatele la proba scrisd.

2. Termenul de depunere a dosarului la examenul de promovare:
Data limitd de depunere a dosarelor de participare la examenul de promovare in grad

profesional imediat superior este 20 septembri e 2022 (20 de zile de la data afiqdrii anuntului privind
organizareaexamenului de promovare) qi va confine in mod obligatoriu urmdtoarele:

- Copie de pe carnetul de muncd sau adeverinfi eliberatd de Compartimentul resurse

umane, managementul funcliei publice ;i contractuale, in vederea atestdrii vechimii in
gradul profesional din care se promoveazd;

- Copii de pe rapoartele de evaluare a performanJelor profesionale individuale din ultimii 2
ani in care funcfionarul s-a aflat in activitate;

- Formularul de inscriere, prevdzut in anexa nr.3 din H.G nr.6l112008 pentru aprobarea

normelor privind organizarca gi dezvoltarea carierei funcJionarilor publici, cu modificdrile
gi completdrile ulterioare.

3. Condifiile de participare la examenul de promovare:
Candidatul trebuie s6 indeplineascd cumulativ condiliile prevdzute de art. 479, alin.(l),

literele a), c), d) din Ordonanfa de urgenfd nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modific6rile qi

completdrile ulterioare, respectiv:
1. sd aibd cel pulin 3 ani vechime in gradul profesional al funcfiei publice din care

ptomoveazd;
2. sd,fr oblinut cel pufin calificativul "bine" la evaluarea performanfelor individuale in ultimii

2 ani de activitate;
3. sE nu aibd o sancfiune disciplinard neradiatd in condifiile Codului administrativ.

4. Bibliografia
1. Constitufia Romdniei, republicatd;
2. Titlul I - Dispozi(ii generale 9i Titlul II - Statutul

Ordonanta de urgen{6 a Guvernului m.5712019 privind
funcfionarilor publici ale pIrfii a VI-a din
Codul administrativ, cu modificdrile gi

completdrile ulterioare ;

3. Ordonanla Guvemulfi nr.13712000 privind prevenirea gi sancfionarea tuturor formelor de

discriminare, republicatE" cu modifi cdrile gi completdrile ulterioare;
4. Legea nr. 20212002 privind egalitatea de qanse gi de tratament intre femei gi birbaJi,

republicati, cu modificirile gi completdrile ulterioare;
5. Ordonan{a nr.28 din 27 august 2008 privind registrul agricol cu modificdrile 9i

completdrile ulterioare ;



6. Hotdrdrea nr.28 din 27 decembrie 2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-
2024;

7. Norme tehnice din 23 ianuarie 2020 pivind modul de completare a registrului agricol
pentruperioada 2020-2024 aprobat de Ordinul 2512020;

8. Legea nr.l7 din 7 martie 2014 privind unele masuri de reglementare a vfu:zlrri terenurilor
agricole situate in extravilan gi de modificare a Legii nr.26812001 privind pivatizarea societdtilor ce
de{in in administrare terenuri proprietate public Ai privatd a statului cu destinafie agricold gi
infrintarea AgenJiei Domeniilor Statului, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

Relafii suplimentare se pot obline la sediul Primlriei Oragului Novaci, Compartimentul
resurse umane.
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