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1. REFERENT EXECUŢIE III SUPERIOR E.vid I'ers. 

Nr. inreg 5377/ 15. I U L. 2021 

ANUNT 

Avand "in vedere prevederile: Regulamentului pri !t 	rarea si 
desfasurarea examenului de promovare in clasa a functionarilor publici. aprobat prin Ordinul 
nr. 1932/2009. modificat prin Ordinul nr. 4763/2012 al Presedintelui A 	 477. art. 
480 precum, art. 481. art. 618 alin. (23), din Ordonanta de Urgenţa a Giivernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ. eu modificările i cumpletările uher:oare i art. 144 --
art. 147 din Hotararea de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organzarea 
si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completai-;ic 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor euci. et sediul 
Tecuci. str. Elena Doamna. nr. 	Jud. Galati. organizeaza examen de 	 elasa. ii 

data de 05.08.2021, pentru functionari publici din cadrul SPCLEP 	eai.e iiiiepiinesc 

conditiile prevazute de art. 481 din Ordonanta de urgenta a Guvernuln; nr. 5712019 privind 
Codul Administrativ. cu  modificarile si completarile ulterioare s deiiiurrnEk•oar:..ie lunci 

publice de executie: 

Calendar desfasurare examen: 
- Depunere dosare — 19.07.2021 — 23.07.2021 
- Selectie dosare : 26.07.2021 — 30.07.2021 
- Proba scrisa: 05.08.2021 ora 12.00 
- Interviul : data Si ora vor fi comunicate ulterior 
Locul de desfasurare: sediul Serviciului Public Comunitar 

Persoanelor Tecuci, situat in Mun. Tecuci, str. Elena Doamna, nr. I „ 
Conditiile de participare la examenul de promovare 

prevederilor art. -181 din OUG 57/2019: 
Pentru a participa la examenul de promovare în clasă. funcţion., 

indeplinească  cumulativ următoarele condiţii: 

de F::denta a 
(;aku 

in clasa conform 

irebuie să  

a) să  dobandească, ulterior intrării in corpul funcţionarikir publici. o 	 stuem 

de nivel superior. in specialitatea in care isi desfăsoară  activitatea sau intr-un domeniu 
consiclerat util pentru desfăsurarea activităţii de către conducătorul auţoritaiii sau instituţlei 
publice: 



b) să nu aibă o sanctiune disciplinară neradiată în condiţiile Ordonantei de [Jrgenta 
Guvemului nr. 	5712019 privMd Codul Administrativ. cu  rnodifîcărih i cornpletările 
ulterioare. 

Dosarul de inscriere la examenul de promovare se depune la sediuJ Scrviciului Public 
Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tecuci, Str. Elena Doamna. 	Jud. Galati 
trebuie să conţină in mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 145 din Ftt nr. 6 112008 
pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici. in 
intervalul 19.07.2021 — 23.07.2021. 

Selectia dosarelor de examen are loc in termen de maximum 5 zilo lueratoare de 
la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv in perioada 26.07.2021 — 
30.07.2021 si rezultatul acesteia se va afisa la sediul institutiei si pe pagna de 
https://eviderita-persoanei.primariatecuci.ro/.  

Dosarul de examen, depus de către candidatul la examenul de promovare in clasa, va 
conţine in mod obligatorlu urmatoarele documente: 

a) cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă; 

b) diplomă de studii de nivel superior, in specialitatea in care îi desfăsoara activitat.;.:a 
sau intr-un domeniu considerat util pentru desfăsurarea activităţii de eătre conclucătorul 
autoritătii sau instituţiei pubiice: 

c) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării 
situaţiei disciplinare a funcţionarului public. in care se menţionează expres dacă acestuia' 
fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată, in condiţiile leuiL 

Relaţii suplimentare se pot obtine în intervalul orar 09:00 — 16:30 kle 
joi, iar vineri 09:00 — 14.00 la nr. de telefon 0236817444, persoana de contaet - elna 
Codreanu Vasilica, consilier principal, Comp. Financiar Contabil, Re.;u7-se Urmule 
Protectia Muneii. 

DIRECTOR EXECUTIV 
ANG1IELINA VIOREL MARIUS 

Afisat la sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Perso2nelor Tecuci, 
azi 19.07.2021, ora 09.00 


