ANUNŢ
În conformitate cu prevederile art.480 alin.(3), art.618 alin.(4,23) , art.477 alin.(1) , art.
481din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ şi ale art.39 alin.(2) coroborat cu
art.144 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
Primăria oraşului Isaccea, judeţul Tulcea
Organizează concurs de promovare în clasa a unui functionar public de executie
din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Isaccea, judeţul Tulcea dupa
cum urmeaza:
Functia publica/clasa/Gradul
profesional
din care promoveaza
Referent superior, clasa III,
compartiment Asistenta Sociala

Functia publica/clasa/Gradul profesional
in care promoveaza

Consilier, clasa I, grad profesional
asistent – compartiment Asistenta
Sociala
Concursul se organizează la sediul Primăriei oraşului Isaccea, judeţul Tulcea în
data de 25 ianuarie 2022, ora 9.00- proba scrisă şi interviul va fi organizat in
conformitate cu prevederile art.56 din H.G. nr.611/2008.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 10.01.202214.01.2022 (ora 15.00) la sediul Primăriei oraşului Isaccea, judeţul Tulcea, din strada 1
Decembrie, nr.25, Compartiment „Secretariat, Relații publice, Arhivă”, cu verificarea în
prealabil a dosarelor la Compartiment „Resurse Umane, Salarizare si Autoritate
Tutelară”. Persoana de contact: d-na Rusu Eugenia, Consilier, tel.0240506604, fax
0240506623, e-mail: resurseumaneisaccea@gmail.comşi trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute la art. 145 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.
Condițiile de participare la examenul de promovare in clasa:
Pentru a participa la examenul de promovare în clasă, funcţionarul public trebuie să
îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să dobândească, ulterior intrării în corpul funcționarilor publici, o diplomă de studii de
nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu
considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau
instituției publice;
b) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod.
Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 5 zile de la data publicării
anunţului privind organizarea examenului de promovare în clasă şi conţine în mod
obligatoriu:
a) cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă;

b) diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoara activitatea
sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul
autorității sau instituției publice;
c) adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației
disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost
aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată, în condițiile legii.

 Bibliografieexamen de promovare in clasa
1. Constituția României, republicată;
2. Legea 416/2001,privindvenitul minim garantatcu modificărileşicompletărileulterioare ;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Codul Administrativ al României – OUG nr. 57/2019, cu modificările și
completările ulterioare, Titlurile I și II ale Părții a VI-a;
6. Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei cu modificările și
completările ulterioare;
7. Legea 226/2020 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul
vulnerabil de energie;
8. Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările
ulterioare;
9. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului cu
modificărileşicompletărileulterioare;
Nota: La studierea actelor normative din bibliografie, candidatii vor avea in
vedere toate republicarile, modificarile si completarile intervenite pana la data sustinerii
concursului.
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