
PRIMARIA ORASULUI TASNAD

JUDETUL SATU MARE

NR 24793/31.12.2019

ANUNT

Avand in vedere prevederile art .618 alin (1), alin (4) si alin (22) din Codul administrativ, va

comunicam ca in cadrul Primariei oras Tasnad va avea loc in data de 03.02.2020 examenul/

concursul de promovare in grad profesional superior, in limita functiilor publice rezervate promovarii,
cu incadrarea in fondurile bugetare alocate.

Conditiile de desfasurare a examenului! concursului de promovare :concursulj examenul se va

desfasura la Primaria Orasului Tasnad, Str Lacramioarelor Nr 35, Jud Satu Mare, proba scrisa in data
de 03.02.2020 ora 12.00 si interviul la o data care se va comunica ulterior ..

Conditiile de participare la examenul/concursul de promovare in grad superior celui detinut:

Condiţiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut
sunt cele prevăzute de art. 479 alin. (1), cu excepţia literei b), din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, respectiv:
- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de
activitate;
- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată.

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării prezentului
anunţ, respectiv în perioada 31.12.2019- pana inclusiv in data de 20.01.2020, şi conţine în mod
obligatoriu:
- copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă 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
funcţionarul public s-a aflat În activitate;
- formularul de Înscriere

Selectia dosarelor are loc in perioada 21.01.2020-28.01.2020

Concursul va consta într-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor şi interviu.

Functia publica pentru care se organizeaza examenul si compartimentul din care face parte:

Nr.crt Denumire categorie clasa Grad Compartiment Grad profesional
functie profesional pentru care se

detinut organizeaza
examenul/concursul

1 Inspector executie I asistent contabilitate principal
2 consilier executie I asistent Evident principal

persoanei si
stare civila



Dosarul de concurs se depune de catre candidate in termen de 20 de zile de la data afisarii
anuntului privind organizarea examenului sau concursului de promovare si contine in mod
obligatoriu

a. Formular de inscriere

b. copia carnetului de munca sau adeverinta eliberat de compartimentul resurse umane in
vederea atestarii vechimii in gradul professional din care se promoveaza:

c. Copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale in ultimii 2
ani:

d. Cazierul administrative sau documentele care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la
art 479 alin (1), lit d) din OUG 57/2019 privind Copdul administrativ:

1. Dosarul de inscriere la concursul de promovare se depune la sediul primariei Orasului

Tasnad, Str. Lacramioarelor nr 35 si trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele

prevazute la art 479 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative.

Relatii suplimentare se pot obtine in intervalul orar 09.00-16.30 de luni pana joi, iar vinerea
09.00-13.00 la nr de telefon :0261825860 int.213, Resurse Umane.

Bibliografie examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, pentru

functia publica de executie de inspector principal pentru compartiment contabilitate

Constitutia Romaniei - republicata

Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Legea nr. 82/1991- Legea contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru
instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia cu modificarile si completarile ulterioare

ORDIN Nr. 517/2016 din 13 aprilie 2016
pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a
sistemului naţional de raportare - Forexebug, cu modificarile si completarile ulterioare

Bibliografia pentr u examenul/ concursul de promovare in grad imediat superior celui detinut,

pentru functia publica de executie de consilier principal din cadrul compartimentului de evidenta a
persoanei si stare civila.

l.Constituţia României - integral;

2.0rdonanta de Urgenta nr. 57/05.07.2019 privind Codul Administrativ. PARTEA a-II l-a _

TITLUL V. Cap. IV - SECŢIUNEA a - II-a- Rolul şi atribuţiile primarului-. Cap. VIII - Actele

autorităţilor administraţiei publice locale .• - TITLUL VII Cap. I - Alte dispoziţii aplicabile

administraţiei publice locale .• PARTEAa-V l-a - TITLUL I - Dispoziţii generale. - TITLUL 11_

3. Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare - integral;



4. Hotărârea nr. 64 din 26.01.2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea
unitară dispoziţiilor În materie de stare civilă - integral;

5. O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor
persoanelor fizice - integral;

6. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor - integral;

7. O.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale
cetăţenilor români, republicată - integral;

8. Regulament U.E nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice În ceea ce priveşte

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor): Cap.1

Dispoziţii Generale: Art.1- Art.4. Cap.II Principii: Art.5 - Art.11. Cap.III Drepturile

persoanei vizate: Secţiunea 1 şi Secţiunea 2.

9. HOTĂRÂRE Nr. 1375/2006 din 4 octombrie 2006
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa,
domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

Primar,
Ing. Grieb Csaba Francisc


