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Nr.325 din 21.02.2022
ANUNT

prim[ria Comunei Romuli, cu sediul in comuna Romuli, str. Principala, rlr' 363,

judelul Bistrila-N[s5ud, inbaza prevederilor art.554 din ouc nr.5712019 privind codul

Administrativ, prevederile art.4 alinl din nota de la anexa 8 a Legii 15312017 privind

salaizarea personalului pl[tit din fonduri publice Ei prevederile Titlului II din Hotdrarea

Guvemului Romaniei Nr. 2g6 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru

privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacarrt

corespunz6tor funcliilor contractuale gi a criteriilor de promovare in grade sau trepte

profesionale imediat superio are a personalului contractual din sectorul bugetar pl[tit din

fonduri publice, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, organizeazd examen de

promovare in treaptd imediat superioard celei avute anterior a personalului contractual din

aparatul de specialitate alprimarului comunei Romuli.

Condi{ii de inscriere la examen:

-pentru candidalii care indeplinesc condiliile de la art.4 alin.l din nota de la anexa 8 a

Legii l53l2ol7 privind salaizarca personalului pldtit din fonduri publice, condiliile de

participare la examen sunt minim 6 luni pe funclia de consilier debutant;

-s6 aibd cel pulin 3 ani vechime in gradul profesional al funcliei din care

promoveazd(unde este cazul) ;

-s6 fi oblinut cel pulin de doud ori in ultimii 3 ani calificativul foarte bine la

evaluarea anuala a perfomanlelor profesionale individuale(unde este cazul);

-s6 nu fi fost sanclionat dup6 acordarea ultimului calificativ;



DATA, ORA $I LOCUL DE DESF'A$URARE A EXAMENULUI:

proba scrisi: 8 MARTIf,. 2022, ora 10 la sediul Primdriei Romuli, judeful Bistrila-

Ndsdud;

Dosarele de inscriere la concurs se depun in termen de 10 zilelucrdtoare de la data

afiqdrii anunlului, la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primiriei comunei Romuli,

respectiv la doamna Mureqan Elena-Viorica, expert I superior in cadrul aparatului de

specialitate al Primarului Comunei Romuli qi vor cuprinde urmdtoarele documente:

a) formularul de inscriere;

b) adeverinla eliberatd de compartimentul resurse umane in vederea atestdrii vechimii in

gradul profesional din care promoveazd;- 
c) copie dup6 rapoartele ie evaluare a performanlelor profesionale individuale din ultimii

3 ani(unde este cazul);

Bibliografia pentru examenul de promovare in treaptd profesionald imediat

superioar[ celei avute anterior a personalului contractual din aparatul de specialitate al

primarului comunei Romuli este urmdtoarea:

1. Constitulia Romdniei
2. Ordonanla de Urgen\daRomaniei Nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

cu modificdrile qi completdrile ulterioare

3. Ordonanla de Urge i1a uGuvernului nr.661201 1 privind prevenirea, constatarea Ei

sancfionar.u r"r.gJilor aparute in oblinerea qi fiilizareafondurilor europene qi/sau a

fondurilor pub1cJnalionale aferente acestora, cu modificirile qi completdrile ulterioare.
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