Nr.5386 din 30.07.2020
ANUNȚ
privind organizarea concursului/examenului de promovare în grad profesional pentru
funcționarii publici din cadrul U.A.T. Comuna Oțeleni
U.A.T. Comuna Oțeleni cu sediul în sat Oțeleni, str. Școlii, nr. 2, comuna Oțeleni, județul
Iași organizează concurs/examen de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici
din cadrul U.A.T. Comuna Oțeleni, conform art. 618 alin. (1) lit. b) și alin. (4) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completrile ulterioare.
Concursul/examenul de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici din
cadrul U.A.T. Comuna Oțeleni este organizat pentru următoarele posturi publice de execuție din
cadrul U.A.T. Comuna Oțeleni:
a) referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Compartimentului asistență
socială (lucrător social);
b) referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Compartimentului financiarcontabil (urmărire taxe și impozite);
c) consilier, clasa I grad profesional superior în cadrul Comartimentului agricol, statistică
și fond funciar (agent agricol);
d) consilier, clasa I grad profesional principal în cadrul Compartimentului agricol,
statistică și fond funciar (consilier fond funciar);
A. Condiții de desfășurare a concursului/examenului de promovare în grad
profesional pentru funcționarii publici din cadrul U.A.T. Comuna Oțeleni
I.

Funcțiile publice pentru care se organizează concursul/examenul de promovare
în grad profesional pentru funcționarii publici din cadrul U.A.T. Comuna
Oțeleni:
a) referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Compartimentului
asistență socială (lucrător social);
b) referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Compartimentului
financiar-contabil (urmărire taxe și impozite);
c) consilier, clasa I grad profesional superior în cadrul Comartimentului agricol,
statistică și fond funciar (agent agricol);
d) consilier, clasa I grad profesional principal în cadrul Compartimentului agricol,
statistică și fond funciar (consilier fond funciar);

II.

Probele stabilite pentru concurs
Concursul de promovare consta in 3 probe succesive, dupa cum urmeaza:
a) selectia dosarelor de înscriere, in cadrul careia comisia de concurs are obligatia
de a selecta dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare la
concurs;

b) proba scrisa, care consta in redactarea unei lucrari si/sau in rezolvarea unor testegrila.
c) interviul, in cadrul caruia se testeaza abilitatile, aptitudinile si motivatia
candidatilor.
Condiții de desfășurare a concursului/examenului:

III.
-

-

Data la care se va publica anunțul 30.07.2020;
Dosarul de concurs se depune de catre candidati in termen de 20 de zile de la data
publicarii anuntului privind organizarea concursului sau examenului de promovare in
grad profesional.
Data, ora și locul organizării probei scrise: 01.09.2020 ora 10.00 la sediul U.A.T.
Comuna Oțeleni
Data, ora și locul organizării interviului: în termen de maximum 5 zile lucrătoare
de la data susținerii probei scrise la sediul U.A.T. Comuna Oțeleni

B. Condiții de participare și actele necesare pntru dosarul de înscriere la
examenul/concursul de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici
din cadrul U.A.T. Comuna Oțeleni
I.
Condiții de participare:
Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare in grad profesional, functionarul
public trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care
promoveaza;
b) sa fi obtinut un numar minim de credite prin participarea la programe de formare,
de perfectionare, seminare, conferinte, schimburi de experienta sau vizite de
studiu, in conditiile legii sau sa fi urmat o forma de perfectionare profesionala cu
durata de minimum 30 de ore in ultimii 3 ani de activitate;
c) sa fi obtinut cel putin calificativul „bine“ la evaluarea performantelor individuale
in ultimii 2 ani de activitate;
d) sa nu aiba o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentului cod.
Constituie vechime in grad profesional vechimea definita potrivit art. 424 alin. (6), precum
si cea prevazuta la art. 502 alin. (7), art. 509 alin. (5), art. 513 alin. (3), art. 514 alin. (4) si
art. 527 alin. (3).
II.
Actele necesare la dosarul de examen/concurs
Dosarul de concurs se depune de catre candidati in termen de 20 de zile de la data
publicarii anuntului privind organizarea concursului sau examenului de promovare in grad
profesional in conditiile prevazute de art. 618 alin. (22) din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, si contine in mod obligatoriu:
a) copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul de resurse
umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2
ani de activitate;

c) adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii situatiei
disciplinare a functionarului public, in care se mentioneaza expres daca acestuia i-a fost
aplicata o sanctiune disciplinara, care sa nu fi fost radiata;
d) dovada obtinerii numarului minim de credite prin participarea la programe de formare, de
perfectionare, seminare, conferinte, schimburi de experienta sau vizite de studiu, in
conditiile legii, sau a urmarii unei forme de perfectionare profesionala cu durata de
minimum 30 de ore in ultimii 3 ani de activitate;
e) formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3 din H.G. nr. 611/2008.
Conditia prevazuta la lit. d) se aplica pentru candidatii la concursurile si examenele de
promovare in grad profesional a caror organizare este demarata dupa intrarea in vigoare a art.
479 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si
completarile ulterioare.
C. BIBLIOGRAFIE
I.

În vederea organizării și desfășurării concursul/examenul de promovare
in gradul
profesional imediat superior celui detinut – referent, clasa III, grad profesional superior,
în cadrul Compartimentului asistență socială (lucrător social):
1. Constitutia României
2. Titlul II - Statutul funcționarilor publici art. 369 – 537 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
3. Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu
modificările şi completările ulterioare
4. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovare a drepturilor copilului, cu
modificările şi completările ulterioare
5. Legea nr. 448/2006 republicata 2008, privind protectia si promovare a drepturilor
persoanelor cu handicap
6. Legea nr. 17/2000, privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare.

Notă: La studierea actelor normative din bibliografie, candidații vor avea în vedere toate
republicările, modificările și completările intervenite până la data depunerii dosarelor de
concurs.
II.

În vederea organizării și desfășurării concursul/examenul de promovare
in gradul
profesional imediat superior celui detinut - referent, clasa III, grad profesional superior, în
cadrul Compartimentului financiar-contabil (urmărire taxe și impozite);
1. Constituția României, republicată;
2. Titlul II - Statutul funcționarilor publici art. 369 – 537 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările
și completările ulterioare;
4. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;

5. Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare.
Notă: La studierea actelor normative din bibliografie, candidații vor avea în vedere toate
republicările, modificările și completările intervenite până la data depunerii dosarelor de
concurs.
III.

În vederea organizării și desfășurării concursul/examenul de promovare
in gradul
profesional imediat superior celui detinut - consilier, clasa I grad profesional superior, în
cadrul Comartimentului agricol, statistică și fond funciar (agent agricol);
1. Constituția României, republicată;
2. Titlul II - Statutul funcționarilor publici art. 369 – 537 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu
modificările și completările ulterioare;
4. Ordinul nr. 25/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare
a registrului agricol pentru perioada 2020-2024;
5. O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare;

Notă: La studierea actelor normative din bibliografie, candidații vor avea în vedere toate
republicările, modificările și completările intervenite până la data depunerii dosarelor de
concurs.
IV.

În vederea organizării și desfășurării concursul/examenul de promovare
in gradul
profesional imediat superior celui detinut - consilier, clasa I grad profesional principal, în
cadrul Compartimentului agricol, statistică și fond funciar (consilier fond funciar);
1. Constituția României, republicată;
2. Titlul II - Statutul funcționarilor publici art. 369 – 537 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu
modificările și completările ulterioare;
4. Hotărârea nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de
constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de
proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor
de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor
Data afișării: 30 iulie 2020

Secretar comisie,
Dieac Carmena

