ANUNŢ
cu privire la organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior
pentru funcţionarii publici de execuție din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului
Municipiului Botoșani
Luând în considerare prevederile
Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările și
completările ulterioare;
HG nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici,
Legea nr. 153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI
organizează examen în vederea promovării în grad profesional imediat superior celui deţinut,
pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul instituției.
CONDIȚIILE DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI:
Examenul constă în 3 etape succesive:
- Selecția dosarelor
proba scrisă
interviu
Selecția dosarelor se va realiza în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la expirarea
termenului de depunere a dosarului;
Data probei scrise: 20 iunie 2018 ora 1000, sediul instituției din Piața Revoluției nr. 1;
Data probei interviu: data și ora susținerii se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă;
Condiţiile de participare la examenul de promovare
Pentru a participa la la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui
deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care
promovează;
- să fi obţinut cel puţin calificativul ,,bine” la evaluarea anuală a performanţelor
profesionale individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.
Dosarul de concurs se depune la Serviciul Resurse Umane, în perioada 21.05 – 12.06.2018
inclusiv, și va conține următoarele documente:
1. formular de înscriere (pus la dispoziție de Serviciul Resurse Umane);
2. adeverinţă eliberată de Serviciul Resurse Umane care să ateste vechimea în gradul profesional
din care promovează;
3. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii
2 ani calendaristici.

BIBLIOGRAFIE
stabilită pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut
a funcţionarilor publici de execuţie din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului
Municipiului Botoşani - 20 iunie 2018

1. Constituția României;
2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
5. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri şi prevenirea corupţiei, cu
modificările şi completările ulterioare – Cap. 2 Secţiunea a 4 - a Conflictul de interese
privind funcţionarii publici, Cap. 3, Secţiunea a 5-a Incompatibilităţi privind funcţionarii
publici;
6. Hotărârea Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea
profesională a funcţionarilor publici;
7. OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările
şi completările ulterioare.
8. Ordin 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.
9. Regulament Intern aprobat prin Dispoziția primarului nr. 1163/2015, modificat prin
Dispoziția nr. 1328/2015.

