
J U D E Ţ U L   I A L O M I Ţ A
P R I M Ă R I A    C O M U N E I    S U D I Ț I

Nr. 3862 din  19 .07.  2016
ANUNȚ

Primăria comunei Sudiți jud.Ialomița,organizează ,în temeiul  HG nr. 611/2008 
privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici,concurs de promovare în
grad professional ,a  funcționarilor   publici de execuție, astfel:
Nr.
crt

Funcția publică actuală Funcția publică pentru care 
se organizează examen

Compartiment

1 INSPECTOR, clasa I, grad 
professional ASISTENT, 

INSPECTOR, clasa I,grad 
professional PRINCIPAL

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

2 REFERENT,clasa III, grad 
professional ASISTENT

REFERENT, clasa III,grad 
professional PRINCIPAL

REGISTRATURĂ, RELAȚII 
PUBLICE/ARHIVĂ

b.-Probele pentru concurs:1.-selecția dosarelor  2.-proba scrisă,3.-interviu;
c.-condiții de desfășurare a concursului:

-proba scrisă se va desfașura in data de  22.08.2016 ora 11,00,
-interviul - in data de 24.08.2016,ora 13,00.

-loc de desfășurare:-sala de ședinte a Primăriei comunei Sudiți;
-depunerea dosarelor – în perioada 19.07-08.08.2016,
- selectarea dosarelor: în perioada  9-16.08.2016;

d.-conditii de participare,prevăzute în art. 65 alin.(2) lg.188/1999,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 anuală a performanţelor 
individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
   - să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile 
prezentei legi.

Dosarul de examen se depune de către candidați în termen de 20 zile de la data 
afișării anunțului, și conține obligatoriu: 

1.-copie carnet de muncă  sauadeverință Compartiment Resurse umane în vederea
atestării vechimii în grad professional din care promovează,

2.-copii rapoarte de evaluare  a perf. profionale  din ultimii 2 ani,
3.-formularul de înscriere prevăzut în anexa 3.
e.-bibliografie pentru funcția publică de inspector:

1-Legea nr. 188/1999-privind Statutul functionarului public.,
2-Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici;
3-Codul de etică nr. 1/2007  al profesiei de asistent social;
4-Legea 272/2004-privind protectia si promovarea drepturilor copilului;
5-Legea 448/2006 privind protectia persoanelor cu handicap;
6-Legea 416/2001 privind venitul minim garantat;

   - bibliografie pentru funcția publică de referent:
1-Legea nr. 188/1999-privind Statutul functionarului public.,
2-Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici;
3-Legea nr. 16/1996-legea arhivelor.Instructiuni de aplicare;
4.- HG 1723/2004-privind aprobarea Programului de măsuri pentru 

combaterea birocratiei in activitatea de relații cu publicul,
Relații suplimentare se pot obține de la Compartim. Secretar/Resurse umane.

PRIMAR,
     ȘINCAN VASILE
 

1


	P R I M Ă R I A C O M U N E I S U D I Ț I
	Nr. 3862 din 19 .07. 2016


