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ANUNT 

In conformitate cu prevederile art. 617 alin. (2) si al art. 618 alin (22) din Ordonanta 

de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si 

dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, Serviciul 

Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tecuci organizeaza in data de 08.08.2022, 

ora 12.00 la sediul institutiei din Tecuci, Str. Elena Doamna, nr. 1, Jud. Galati, examen de 

promovare in grad profesional pentru: 

Functia publica — consilier, clasa I, grad profesional detinut — Principal, Compartiment 

Inregistrare Nasteri - Grad profesional dupa promovare — Superior. 

Conditiile de participare la examenul de promovare in grad profesional imediat 

superior celui detinut: 

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 479 alin (1) cu 

exceptia literei b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv: 

-să  aibă  cel puţin 3 ani vechime in gradul profesional al funcţiei publice din care 

promovează; 

-să  fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în 

ultimii 2 ani de activitate; 

- să  nu aibă  o sancţiune disciplinară  neradiată  in condiţiile Codului Administrativ. 

Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul Serviciului Public Comunitar Local 

de Evidenta a Persoanelor Tecuci, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului, 

respectiv in perioada 6 iulie — 25 iulie 2022, inclusiv si contin in mod obligatoriu urmatoarele 

documente: 

- formularul de inscriere; 

- copie dupa carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul de resurse 



umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care promoveaza; 
- copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din 

ultimii 2 ani de activitate. 
- adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii situatiei 

disciplinare a functionarului public, in care se mentioneaza expres daca acestuia i-a fost 

aplicata o sanctiune disciplinara, care sa nu fi fost radiata. 
Copiile de pe actele de mai sus se prezintă in copii legalizate sau insoţite de 

documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul 

comisiei de concurs. 
Examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut de catre 

functionarii publici consta in sustinerea unei probe scrise si a probei interviu, stabilite de 

comisia de examinare. 
Selectia dosarelor se va face pe baza indeplinirii conditiilor generale si specifice de 

participare la examen si se va realiza in perioada 26 iulie 2022- 01 august 2022, iar rezultatul 
se va afisa prin mentionarea sintagmei „ADMIS" sau „RESPINS", insotita de motivul 

respingerii dosarului, dupa caz. 
Contestatiile cu privire la rezultatul selectiei dosarelor se depun in maximum 24 de ore 

de la afisarea rezultatului, la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor. 

Comisia de solutionare a contestatiilor va cornunica rezultatul contestatiei prin afisare 
la sediul si pe site-ul institutiei, imediat dupa solutionarea contestatiilor. 

Proba scrisa, va avea loc in data de 08.08.2022, ora 12.00, la sediul Serviciului Public 

Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tecuci, str. Elena Doamna, nr. 1, Jud. Galati. 

La aceasta proba pot participa doar candidatii care sunt declarati „ADMIS" la selectia 

dosarelor. 

In cadrul examenului de promovare, lucrarea elaborata de candidat poate fi notata cu 
un punctaj de maximum 100 de puncte, iar punctajul minim de promovare este de 50 de 
puncte. 

Interviul se va anunta odata cu afisarea rezultatelor la proba scrisa. 

Rezultatele vor fi afisate la sediul si pe site-ul institutiei, cu precizarea punctajului si a 
sintagmei „ADMIS" sau „RESPINS", precum si ora la care se afiseaza. 

Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut pot depune contestatie in termen de 24 de 

ore de la data afisarii rezultatelor, sub sanctiunea decaderii din acest drept. 

Formularul de inscriere, bibliografia precum si alte informartii legate de organizarea si 

desfasurarea 	examenului 	de 	publica 	pe 	site-ul 	https://evidenta- 
persoanei.primariatecuci.ro/anunturi-publice-facute-de-spclep-din-municipiul-tecuci/  



Relaţii suplimentare se pot obtine in intervalul orar 09:00 — 16:30 de luni până. joi, iar 

vineri 09.00 — 14.00 la nr. de telefon 0236817444, persoana de contact — Codreanu Vasilica, 

consilier superior, SPCLEP Tecuci. 

DIRECTOR EXECUTIV 
ANGHELINA VIOREL MARIUS) 

Afisat la sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tecuci, 
azi 06.07.2022, ora 10.00. 

BIBLIOGRAFIE/TEMATICA PENTRU CONCURS/EXAMEN DE 
PROMOVARE iN GRAD PROFESIONAL — COMP. INREGISTRARE NASTERI 

Legislatie generala: 

- Constitutia României, republicată, 

- Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ titlul I şi II 
ale părtii a VI - a, cu modificările şi completările ulterioare 

- Ordonanta Guvemului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sanctionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament intre femei şi bărbaţi, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

Legislatie specifica: 

- Legea nr. 119/1996, cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Ordonanţa de Urgentă a Guvemului nr. 33/2016 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetĂţenilor români 

- Legea nr. 14/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvemului nr. 33/2016 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele 



de identitate ale cetăţenilor români. 

- Hotărârea Guvernului nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la 

aplicarea unitară a dispoziţiilor in materie de stare civilă, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 727/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de 

punere In aplicare a prevederilor Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă 

referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 
septembrie 1976; 

DIRECTOR EXECUTIV 
ANGHEL1NA VIOREL MARIUS 


