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A N U N Ț

În conformitatate cu prevederile art. 478, art. 479 și  art. 618, alin. (4) și alin. (22) din
O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,
precum și dispozițiile din H.G. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și
dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Primăria
orașului Recaș organizează în data de 24.05.2022 – proba scrisă, ora 10,00 proba scrisă, examen
de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru  : 3 funcții de execuție
după cum urmează:
Nr.
crt.

Funcția publică Clasa Gradul
profesional

deținut

Structura funcțională Grad
profesional

după 
1. Inspector I asistent Serviciul  Urbanism,

Construcții,  Patrimoniu
și Protecția Mediului

principal

2. Polițist local III asistent Serviciul  Public  de
Poliție Locală 

principal

3. Polițist local III asistent Serviciul  Public  de
Poliție Locală

principal

Condițiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior
celui deținut sunt cele prevăzute de art. 479, alin. (1),  cu excepția literei b), din Ordonanța de Urgență
a  Guvernului  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,
respectiv;
- să aibă cel puţin 3 ani în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
- să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la  evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii
doi ani de activitate:
- să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată.

Dosarul de concurs se depune de către candidați în termen de 20 de zile de la data afişării
prezentului anunţ, respectiv în perioada 22.04.2022 – 11. 05.2022 şi conţine în mod obligatoriu: 
 - 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;
- copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care
funcționarul public s-a aflat în activitate;
-  formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3.

Examenul va consta într-o probă scrisă de verificare a cunoștințelor și interviu.



BIBLIOGRAFIA :  

 Constituția României, republicată;
 Partea  a  VI  -a  Statutul  funcționarilor  publici,  privind  O.U.G  57/2019  -  Codul

administrstiv, cu modificările şi completările ulterioare;
  O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea  202/2002  privind  egalitatea  de  șanse  și  de  tratament  între  femei  și  bărbați,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Bibliografie  de specialitate  pentru funcția publică de execuție  de  Inspector grad
principal:

 Ordonanța de Urgență Nr. 195/2005 privind protectia mediului;
 Legea nr. 220/2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative 

din domeniul protecţiei mediului;
 Ordonanța de Urgență Nr. 92/2021 privind regimul deseurilor ;

Bibliografie de specialitate pentru funcțiile publice de execuție de  Polițiști  Locali
grad  principal :

 Legea  Politiei locale Nr. 155/2010 republicată cu modificările de text;
 Hotărârea  Nr. 1332 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare 

a politiei locale;
 

Relații suplimentre pot fi obținute la Compartimentul Resurse Umane din cadrul aparatului de
specialitate al primarului Orașului Recaș.
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