
Nr.1276 / 25.01.2022
A N U N T

În conformitate cu dispoziţiile art. 478, ale art.479 și ale art.618 alin.22 din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi dispozitiile din H.G.R. nr.611/2008,
pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare, Primăria Municipiului Petroşani organizează în data de 24 februarie 2022, la ora 1000
examen de promovare în grad profesional imediat superior a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Petroşani, astfel:
 inspector, clasa I, grad profesional asistent în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad

profesional principal în cadrul Serviciul Relatii Publice, Cultura, Relatii Externe;
Condiţiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut

sunt cele prevăzute de art.479 alin. (1), cu excepția literei b), din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și 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.

Bibliografia pentru examen
 Constituţia României, republicată;
 Partea a VI-a Statutul funcționarilor publici, titlul I și II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 O.G. nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu

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

modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările

ulterioare ;
 H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul

acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi

completările ulterioare.
Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării prezentului anunţ,
respectiv în perioada 25.01.2022-14.02.2022 ora 1600, şi conţine în mod obligatoriu:
a) formularul de înscriere;
b) 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;
c) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
d) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a
funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care
să nu fi fost radiată.

Concursul va consta într-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor şi interviu.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la compartimentul resurse umane et.2, cam. 24.

Primar,
Florin Tiberiu Iacob - Ridzi Compartiment resurse umane,

Iuliana Popescu
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