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Nr.   5038  din  20.10.2022 

ANUNȚ  

privind  examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, 

 pentru funcţionari publici de execuție,  în data de   21.11.2022, ora 1000 

 

                  În conformitate cu predeverile art. 618 alin (4) si alin (22) din Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările si completarile ulterioare 
precum si cu prevederie HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările si completarile ulterioare, comuna 

DĂMIENEȘTI, cu sediul în sat Dămienești, str. Vasile Morţun, nr. 78, Judetul Bacău,  în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  organizează examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionari publici de execuție,  21.11.2022, ora 1000 

 

                    În temeiul art. 479 alin (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările si completarile ulterioare, pentru a participa la examenul de promovarea în grad profesional, funcționarul public  trebuie să indeplinească cumulativ următoarele condiții: 
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 
b) să fi obţinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii sau să fi urmat o formă de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate; 
c) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 

2 ani de activitate; 

d) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.  
 

          Functia publica  pentru care se organizează examenul și compartimentul din care 

face parte: 

Nr. 

crt. 

Denumire 

functie 

publica 

specifică 

Categorie Clasa Grad 

professional deținut 

Compartiment Gradul professional 

pentru care se organizează 
examenul 

1 Referent Execuție III ASISTENT POLITIE LOCALA PRINCIPAL 

2 Referent Execuție III ASISTENT POLITIE LOCALA PRINCIPAL 

         

          Dosarele de înscriere se pot depune la sediul instituției în termen de 20 zile de la data 
publicarii anuntului, respectiv in perioada 20.10.2022-09.11.2022  și va conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la  art. 127 din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor 

privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, respectiv: 

 

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; 
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b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 
ani de activitate; 

c) 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; 
d) dovada obţinerii numărului minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii, sau a urmării unei forme de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate; 
e) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3.  

   

Examenul se va  desfășura la sediul primăriei Dămienești si consta în: 

- Selectia dosarelor se va face în maxim 5 zile de la data expirarii termenului de depunere 

a dosarelor. 

- Proba scrisă în data de 21.11.2022, ora 1000 la sediul primăriei. 
- Interviul în maxim 5 zile de la susținerea probei scrise. 

Date de contact: Primaria comunei DĂMIENEȘTI, sat Dămienești, str. Vasile Morţun, nr. 78, Judetul Bacău și pe  site www.primariadamienesti.ro,  zilnic între orele 9.00-15.00. 

Persoană de contact: Secretar general al comunei Dămienești, judetul Bacau, telefon 

0234222510, fax 0234222870,  e-mail primaria.damienesti@yahoo.com  

 

Bibliografia stabilită în vederea susținerii examenului  de promovare în grad profesional privind ocuparea funcției publice  de POLIȚIST LOCAL, grad profesional  PRINCIPAL  în cadrul compartimentului POLIȚIE LOCALĂ Dămienești 
1. Constitutia Romaniei –republicata 

2. Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - titlul I şi II ale Părţii a VI a cu modificările si completariel ulterioare 

3. Ordonanta nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

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

5. Legea 60/1991 privind organizarea și desfășurarea  adunărilor publice 

6. Legea 61/1991 privind sancționarea faptelor de încalcare a unor norme de conviețuire social a ordinii și liniștii publice 

7. Legea Politiei Locale nr. 155/2010; 

8. HG  1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a 

Politiei Locale. 

9. Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările si 
completariel ulterioare. 
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