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Nr.   3731 din  23.12.2021

PrimăriacomuneiRus,judeţulSălajanunţăorganizareaexamenuluidepromovareîn
gradprofesiomlpentruunfuncţionarpublicdeexecuţiedinaparatuldespecialitateal
primarului.
Condiţiile de desfăşurare a examenului :

Examenulsevaorganiz@1@sediulPrimărieicomuneiRus,îndatade27.01.2022,ora
10.00,probascrisăşiînd@tade27.01.2022,ora13.00,interviul.

Dosarele  de  concurs  se  depun  de  către  candidat în  termen  de  20  de  zile  de  la  data

publicăriianunţuluiprivindorganizareaexamenuluidepromovareîngradprofesionti,până
la data de 18 ianuarie 2022  şi conţine în mod obligatoriu:

a)copiedepecametuldemuncăsauadeverinţaeliberatădecompartimentulderesurse
umaneînvedereaatestăriivechimiiîngradulprofesionaldincaresepromovează;

b)copiideperapoarteledeevaluareaperformanţelorprofesionaleindividualedinultimii2
ani de activitate;

c)adeverinţaeliberatădecompartimentulderesurseumaneînvedereaatestăriiSituaţiei
disciplinareafuncţionaruluipublic,încaresemenţioneazăexpresdacăacestuiai-afost
aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

d) fomularul de înscriere .
Condiţii de participare generale :
-  Pentru  a  participa  la examenul  de promovare în  gradul  profesional  imediat  superior celui
deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii :

a)  să  aibă  cel  puţin  3   ani  vechime  în  gradul  profesional  al  functiei  publice  din  care
promovează;

b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a perfomanţelor individuale
în ultimii 2 ani calendaristici;

c)  să  nu  aibă  în  cazierul  administrativ  o  sancţiune  disciplinară  neradiată  în  condiţiile
prevăzute de Codul administrativ.

BHLIOGmFIA si TEMATICA DE EXAMEH  pentru funcţia de execuţie de  Consilier ,
Clasa 1, Grad profesional Superior, în cadrul Compartimentului Agricol , se găseşte în anexa 1
la prezentul anunţ .

SECRETAR GENHRAL,
BORA

Af işai la Primărla Riis şi pe stte-ul institu,ţiei www_.comîinarii_s.ro  în daia de 27.12.2021



ROMÂNIA
_r  n!     im  11    lJ   S-il.-iri-i

COM`UNA RUS
Rus Nr. 39, C.P. 457290; Tel"al: 0260639394

Elmail:  Eîrimiriarus ti`\}`ah{.o.t`om Ş Site: www.comunai.us.ro

AnexalaAnunţulnr.3731din23.12.2021

BIBLI0GRAFIE
pentruexumenulorgapizat^^m.datqde27.P1,.2P_2^±2_,.
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funciar, Stare civilă şi Arhivă :

1.    Constituţia României. republicată;
2.   Ordonanţa   Guvei.nului   ni..137/2000   privind  prevenirea  şi   sancţionqrea  tuturor

fomelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3.    Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
4.   Titlui I Şi 11 ale Părţii a Vl din  OUG.ni..57/2019 privind Codul Administrativ ;
5.   Legea nr.18/199l Legea fondului funciar , republicată , cu modificările şi

completările ulterioare ;
6.   Legea nr. 119/1996 cu privii.e ]a actele de stare civilă, republicată, cu modificările

şi completările ulterioare;
7.   Legea nr. 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale, rq)ublicată, cu modificările şi

completările ulterioare;

PR- SECRETAR GEI"RAL,
BORA IOAN-MRIAN


