
 

            În conformitate cu prevederile art. 65, alin. 1 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare,  coroborate cu 

prevederile art. 125, alin. 1 din HOTĂRÂRE nr. 611 din 4 iunie 2008 (*actualizată*) pentru 

aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici  

organizează concurs pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut, după 

cum urmează: 

Nr. 

crt. 

Funcția publică conform statului de 

personal 

Funcția publică în care urmează să 

promoveze 

1. Inspector, clasa I, grad profesional  principal, 

Compartiment Asistență Socială  

Inspector, clasa I, grad profesional  superior, 

Compartiment Asistență Socială  

2. Inspector, clasa I, grad profesional  principal, 

Compartiment Registrul Agricol  

Inspector, clasa I, grad profesional  superior, 

Compartiment Registrul Agricol  

3. Inspector, clasa I, grad profesional  principal, 

Compartiment Registrul Agricol  

Inspector, clasa I, grad profesional  superior, 

Compartiment Registrul Agricol  

 

CONDIŢIILE  DE  DESFĂŞURARE: 

Concursul se organizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare și ale  Hotărârii 

Guvernului nr. 611 din 4 iunie 2008 (*actualizată*) pentru aprobarea normelor privind organizarea 

şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, după cum urmează: 

 Dosarele de înscriere se depun începând cu data de 09.06.2017  pană la data de 

28.06.2017, inclusiv.  

 Selecția dosarelor și afișarea rezultatelor până la data de 05.07.2017. 

 Proba scrisa a examenului se organizează în data de 05.07.2017, la ora 10,00 în sala de 

ședință a Consiliului Local Liești 

 Proba interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă 

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE: 

 Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat 

superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

 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 individuale 

în ultimii 2 ani calendaristici; 

 să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei 

legi. 

 Pentru concursul de promovare în grad profesional, dosarul va cuprinde următoarele 

documente, conform prevederilor art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru 

aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată 

şi completată de H.G. nr. 1173/2008: 

 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; 
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 copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 

ani; 

 formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată. 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se 

certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în 

copii legalizate. 

BIBLIOGRAFIA 
stabilită la concursul pentru promovarea în grad profesional a funcţionarilor publici 

- COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA   -  
1. Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind statutul funcţionarilor publici; 

2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici; 

3. Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publica locala; 

4. H.G. nr.38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

privind alocaţia pentru susţinerea familiei; 

5. O.U.G  nr.  70/2011  privind  masurile de  protecţie  sociala in  perioada sezonului rece; 

6. H.G. nr.920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  

Ordonanţei  de  urgenta  a  Guvernului  nr.  70/2011  privind masurile de protecţie sociala in 

perioada sezonului rece; 

7. Legea nr. 272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului; 

8.  Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 

9. Legea nr. 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 

10. Constitutia Romaniei 

 

stabilită la concursul pentru promovarea în grad profesional a funcţionarilor publici 

- COMPARTIMENT REGISTRUL AGRICOL   -  
1. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul 

Oficial nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare;   

2. Legea nr.215/2001  a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial 

nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici - republicată, în 

Monitorul Oficial nr. 525 din 02.08.2007  

4. Ordonanța Guvernului nr.33 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea eliberării 

certificatelor și adeverințelor de către autoritațile publice centrale și locale; 

5. Ordonanța Guvernului nr.27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de 

soluționare a petițiilor aprobată cu modificări prin Legea nr.233/2002, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

6. Ordonanta Guvernului nr. 28 din 27 august 2008, privind registrul agricol, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

7. Ordinul 734/480/1003/3727 din 29 aprilie 2015, privind aprobarea Normelor tehnice 

de completare a registrului agricol pentru perioada 2015 – 2019; 

8. Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor 

din sectorul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare; 

9. Legea 18 din 19 februarie 1991 , republicată – Legea fondului funciar, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

10. Constituţia Romaniei 
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