ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA FRĂTĂUŢII NOI
PRIMĂRIA
cod 727250, Tel./ fax. 0230/411003, e-mail
primaria_fratautiinoi@yahoo.com

Anunț
examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarii
publici de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Frătăuții
Noi
Primăria comunei Frătăuții Noi, județul Suceava, organizează în data de 21.12.2020
(proba scrisă) ora 10,00 examen în vederea promovării în grad profesional imediat
superior celui deţinut de funcţionarii publici de execuţie, în conformitate cu prevederile
art 478 și ale art. 618 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare.
1.Condiții de participare:
Candidații înscriși la examenul de promovare trebuie să îndeplinească cumulativ
condiţiile prevăzute de art. 479 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
a) să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care
promovează;
b) să fi obținut cel puțin calificativul "bine" la evaluarea performanțelor individuale în ultimii
2 ani de activitate;
c) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Codului administrativ.
2. Conținut dosar de înscriere:
a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de resurse
umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2
ani de activitate;
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;
d) formularul de înscriere- se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de
concurs.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după
caz, adeverințele care atestă vechimea în specialitatea studiilor vor fi prezentate și în original
în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
3.Condiții de desfășurarea a examenului:
Examenul se va desfășura la sediul U.A.T. Frătăuții Noi, județul Suceava, str. Principală, nr.
754B, județul Suceava, după cum urmează:
-

-

perioada depunere dosare 19.11.2020 – 08.12.2020 la sediul U.A.T. Frătăuții Noi,
județul Suceava, str. Principală, nr. 754B, județul Suceava;
selecție dosare - în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării
termenului de depunere a dosarelor ;
proba scrisă
proba interviu

- în data 21.12.2020 ora 10;
- în data de 21.12.2020, ora va fi comunicată ulterior.

Se pot prezenta la următoarea etapă doar candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
Coordonate de contact:
-

persoană contact – Ruscior Florica – secretar comisie examen
nr. tel./fax 0230411003
adresa email primaria_fratautiinoi@yahoo.com

4) BIBLIOGRAFIE EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT
SUPERIOR CELUI DEŢINUT DE FUNCŢIONARII PUBLICI DE EXECUŢIE
1. Constituţia României;
2. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
3.Legea nr. 52/2003 privind transparenta in administrația publică (M.Of Partea I, nr.
70/2003).

