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COMPARTIMENT RESURSE UMANE. SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ
Nr. 42699 / 05.12.2017
ANUNŢ
În data de 19.12.2017, ora 10,00, în sala de şedinţe a instituţiei, se organizează examen –
proba scrisă pentru promovarea în grad/treaptă profesională a personalului contractual din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Moineşti în conformitate cu prevederile
Regulamenului privind organizarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului
Moineşti aprobat prin dispozitia nr. 234/29.01.2015 a primarului municipiului Moineşti.
În vederea participării la examenul de promovare în grad/treaptă profesională candidaţii trebuie
să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime in gradul profesional/ treapta profesională a funcţiei din care
promovează;
b) să fi obţinut cel puţin calificativul “foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale
individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;
Dosarul de înscriere la examenul de promovare în grad profesional/treaptă profesională trebuie
să cuprindă în mod obligatoriu:
a) cerere de înscriere la examen adresată conducatorului instituţiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
c) copia fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani;
d) adeverinţă eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării vechimii în
gradul/treapta profesională din care promovează.
Membrii comisiei trebuie să nu se afle în situaţiile de incompatibilitate prevăzute de art.11 din
Hotărârea Guvernului nr.286/2011, respectiv:
a) are relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau interesele patrimoniale ale sale
ori ale soţului sau soţiei pot afecta imparţialitatea si obiectivitatea evaluării;
b) este soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV - lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi ori cu
un alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
c) este sau urmează să fie, în situaţia ocupării postului de conducere pentru care se organizează
concursul, direct subordonat ierarhic al oricăruia dintre candidaţi.
Calitatea de membru în comisia de examinare este incompatibilă cu calitatea de membru în
comisia de soluţionare a contestaţiilor.
Examenul constă în redactarea unei lucrări scrise pe un subiect ales dintre cele stabilite de către
comisia de examinare.
Tipul probelor de examen: Pentru promovarea în grad/treaptă profesională examenul constă în
proba scrisă.
* Depunerea dosarelor are loc în perioada 05.12.2017 – 11.12.2017;
* Selecţia dosarelor 12.12.2017;
* Afişarea rezultatului selecţiei dosarelor – 13.12.2017.
Contestaţiile la rezultatul selecţiei dosarelor se depun în maximum o zi lucrătoare de la afişarea
rezultatului selecţiei dosarelor;
Contestatiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor se soluţionează şi se afişează la sediul
instituţiei în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.
Formularul de înscriere, bibliografia de examen şi alte informaţii se pot obţine de la
Compartimentul Resurse Umane. Sănătate şi Securitate în Muncă.
Secretar comisie concurs,
Zota Mihaela
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APROBAT
PRIMAR,
JR. VALENTIN VIERU

BIBLIOGRAFIE
PROMOVARE ÎN GRAD - CONSILIER, GRADUL I
BIROUL CULTURĂ. TINERET. ACTIVITĂȚI PUBLICE ȘI MEDIUL DE AFACERI

1. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din instituţiile publice;
4. Legea nr. 319/2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă, cu modificările şi completările
ulterioare;
5. HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;
6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi
completările ulterioare;
7. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

NOTA:
Toate actele normative enumerate vor fi studiate cu modificările şi completările ulterioare la
zi.

ȘEF BIROU,
COSTEA VIOREL
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APROBAT
PRIMAR,
JR. VALENTIN VIERU

BIBLIOGRAFIE
PROMOVARE ÎN TREAPTĂ PROFESIONALĂ
MUNCITOR CALIFICAT (ECARISAJ), TREAPTĂ PROFESIONALĂ I
COMPARTIMENT ECARISAJ
DIRECȚIA UTILITĂȚI PUBLICE

1. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile şi
instituţiile publice;
3. Legea 319/2006 privind protecţia şi securitatea muncii;
4. Hotărârea de Guvern nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;
5. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din instituţiile publice.

NOTĂ:
Toate actele normative enumerate vor fi studiate cu modificările şi completările ulterioare la
zi.

SECRETAR,
JR. MARILENA DÎRLĂU
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APROBAT
PRIMAR,
JR. VALENTIN VIERU

BIBLIOGRAFIE
PROMOVARE ÎN TREAPTĂ PROFESIONALĂ
MUNCITOR CALIFICAT, TREAPTĂ PROFESIONALĂ I
FORMAȚIA REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERE F3
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT

1. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile şi
instituţiile publice;
3. Legea 319/2006 privind protecţia şi securitatea muncii;
4. Hotărârea de Guvern nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;
5. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din instituţiile publice.

NOTĂ:
Toate actele normative enumerate vor fi studiate cu modificările şi completările ulterioare la
zi.

SECRETAR,
JR. MARILENA DÎRLĂU

