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       UAT Aninoasa organizează în conformitate cu art. 478, ale art. 479 și ale art. 618, alin. 22 din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, examenul de promovare în vederea transformării funcției 
publice de execuție inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartiment APL și relații 
cu publicul în funcția publică de execuție inspector, clasa I, grad profesional principal. 

Examenul de promovare în grad profesional se va desfășura în 3 etape: 
• selecţia dosarelor de înscriere: 11.03.2021 – 15.03.2021; 
• proba scrisă: 18.03.2021, ora 10:00; 
• interviu. 

Dosarele de examen se depun în termen de 20 de zile de la data afișării prezentului anunț, 
respectiv în perioada 18.02.2021 – 09.03.2021 și trebuie să conțină: 

- copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane 
în vederea atestăriivechimii în gradul profesional din care promovează; 

- copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani 
de activitate; 

- adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației 
disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i s-a aplicat 
o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată; 

- formularul de inscriere prevăzut în Anexa nr. 3 la HG nr. 611/2008, republicată cu 
completările și modificările ulterioare. 

Relații suplimentare se pot obține de la Compartimentul resurse umane și salarizare, tel. 
0254512108, fax. 0254512758, e-mail: primariaaninoasa@yahoo.com. 

 
Bibliografia pentru examenul de promovare este: 
- Constituţia României, republicată; 
- OUG 57/2019, privind Codul administrativ cu modificări; 
- ORDIN Nr. 600/2018 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern 

managerial al entităţilor publice 
- Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. 
- Ordonanţa nr. 137/2000, republicată, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare; 
- Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 
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