JUDETUL BISTRITA-NĂSĂUD
PRIMARIA COMUNEI REBRA
NR. 305 DIN 2 MARTIE 2020

ANUNT
EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL SUPERIOR CELUI
DEȚINUT
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ,
PRIMĂRIA COMUNEI REBRA
Organizează examen pentru promovarea în grad profesional

În perioada 8- 10 aprilie 2020, la sediul Primăriei comunei Rebra se va desfășura
examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcțiile
publice din din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rebra, prevazute în
anexa nr. 1 la prezentul anunț:

I.

Condiţii pentru participarea la examenul de promovare în grad
profesional:

Pentru entru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional,
funcţionarul public 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 un număr minim de credite prin participarea la programe de formare,
de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în
condiţiile legii sau să fi urmat o formă de perfecţionare profesională cu durata de
minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;
c) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine" la evaluarea performanţelor individuale în
ultimii 2 ani de activitate;
d) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

II.





Acte necesare pentru participarea la examenul de promovare în grad
profesional:

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.

III.

Desfăşurare a concursului de promovare în grad profesional:

Concursul se va desfăşura la sediul Primariei comunei Rebra str. Principală nr. 1,
judeţul Bistrița-Năsăud.
Dosarele de înscriere la examen se depun de către candidați în termen de 20 de
zile de la data afișării anunțului privind organizarea examenului de promovare în grad
profesional, respectiv în perioada 5.03.2020 – 25.03.2020;
Examenul constă în 3 etape:
1. Selecția dosarului de înscriere care va avea loc până la data de
01.04.2020, adică în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data
expirării termenului de depunere a dosarelor de înscriere la examen;
2. Proba scrisă va avea loc în data de 8.aprilie 2020 ora 10, la sediul
Primăriei comunei Rebra;
3. Proba interviu

va avea loc în data de 10.aprilie 2020 ora 10, la
sediul Primăriei comunei Rebra; ( cu acordul tuturor candidaţilor sau la cererea

scrisă a acestora şi cu acordul membrilor comisiei de concurs, preşedintele comisiei de
concurs poate aproba reducerea termenului prevăzut pentru susţinerea
interviului, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: a) toţi candidaţii au luat
cunoştinţă despre rezultatul probei scrise; b) niciunul dintre candidaţi nu intenţionează
contestarea rezultatului obţinut la proba scrisă.)

Proba scrisă și interviul se punctează cu maxim 100 puncte fiecare:
Punctajul minim pentru promovarea fiecărei probe de examen este de 50 puncte:
Punctajul final necesar pentru promovarea examenului este de minim 100 de puncte și
se calculează prin însumarea punctajelor obținute la proba scrisă și la interviu.

IV.

Rezultatul final al examenului de promovare în grad profesional se
comunică candidaților, prin afișare la avizierul instituției , în termen de 3 zile
lucrătoare de la susținerea interviului.
Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore
de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării
rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul Primăriei comunei Rebra, sub
sancţiunea decăderii din acest drept.

VI.

Constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a
contestaţiilor se va face prin dispoziţie a primarului Comunei Rebra cu
aplicarea corespunzătoare a titlului II cap.2 secţiunea a 3-a - Constituirea
comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor din Hotărârea Guvernului
nr. 611/2008, cu modificările ulterioare – cu minim 20 zile înaintea desfășurării
concursului, respectiv 5 martie 2020.
VII. Publicitatea se va asigura de către Primaria Comunei Rebra .
Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia,
tematica şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la avizierul Primăriei
comunei Rebra .



Bibliografie




Constituția României, Titlul III – Autoritățile publice;
U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea a VI-a, Titlul II – Statutul
funcționarilor publici;
U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea a III-a, Titlul V – Autorităţile
administraţiei publice locale;
U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea a VII-a Răspunderea
administrativă;
Ordonanța Guvernului nr.33 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea
eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritațile publice centrale și
locale;
Ordonanța Guvernului nr.27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea
activității de soluționare a petițiilor aprobată cu modificări prin Legea
nr.233/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordonanta Guvernului nr. 28 din 27 august 2008, privind registrul agricol, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei
produselor din sectorul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordinul nr. 1846/2408 din 28 noiembrie 2014 privind punerea în aplicare a
prevederilor 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;
Ordinul 20/208 din 13 ianuarie 2015 privind punerea în aplicare a
prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri
de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Hotarârea Guvernului 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020 2024
Legea nr 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii- cumpararii
terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii 268/2001 privind
privatizarea societatilor commerciale ce detin in administrare terenuri proprietate
publica si private a statului cu destinatie Agricola si infiintarea Agentiilor domeniului
statului cu modificarile si completările ulterioare













ANEXA NR. 1
la anunțul 593 din 02.03.2020

Nr.
crt.

Structura organizatorica

Funcția
publică
existentă

1

COMPARTIMENT
AGRICOL,DEZVOLTARE
RURALA ȘI URBANISM

Consilier clasa
I, gradul
profesional
asistent

PRIMAR,
ȘTEFAN DANCI

Functia
publică
propusă
pentru
promovare
Consilier clasa
I, gradul
profesional
principal

Nr. posturi

1

