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Primăria Roman organizează examen de promovare în grad profesional superior
celui deţinut, pentru funcţionari publici de execuţie din cadrul Direcţiei Locale pentru
Evidenţa Persoanelor, compartiment proceduri speciale.
Pentru participarea la examenul de promovare în gradul profesional imediat
superior celui deţinut, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
- cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care
promovează;
- sa fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor
individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile
legii.
Concursul/examenul se va desfăşura în data de 16.04.2018, ora 10,00, proba
scrisă, la sediul primăriei Roman. Interviul se va susţine, de regulă, într-un termen de
maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Dosarele se vor depune în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului
privind organizarea concursului, la Serviciul resurse umane, salarizare, cam. 21.
Anexăm alăturat bibliografia:
- Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila;
- H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea metodologiei cu privire la aplicarea unitara a
dispozitiilor în materie de stare civila;
- Legea nr.677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
- O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor;
- Legea nr. 118/1999r privind statutul functionarilor publici;
- Legea nr.14/2018 privind aprobarea O.U.G. nr. 33/2016 pentru modificarea și
completarea unor acte normative privind actele de stare civila şi actele de identitate ale
cetatenilor romani.
- Constituţia României
- Legea nr. 188/1999r privind statutul funcţionarilor publici
- Legea nr. 7/2004r privind codul de conduită al funcţionarilor publici.
Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie
inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
Dosarele de concurs conţin următoarele acte:

a) 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;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din
ultimii 2 ani;
c) formularul de înscriere care se poate descarca de pe site-ul institutiei de la adresa
www. primariaroman.ro sectiunea Carieră.
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