Primăria Municipiului Târgu Jiu
Nr. 43700/20.10.2020

ANUNŢ
Primăria Municipiului Târgu Jiu organizează examen de promovare în clasă
pentru funcţia publică de execuţie de referent, clasa III, gradul profesional superior din
cadrul Serviciului gestionare situaţii de urgenţă, securitatea muncii şi administrativ din
cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu.
Examenul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Târgu Jiu din
bulevardul Constantin Brâncuşi, nr. 19.
Probele stabilite pentru examen:
- proba scrisă - 12 noiembrie 2020, ora 1030;
- proba interviu, care se va susţine într-un termen de maximum 5 zile
lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Data şi ora susţinerii interviului se
vor afişa odată cu rezultatele probei scrisă.
Condiţii pentru participarea la examenul de promovare:
a) să dobândească, ulterior intrării în corpul funcţionarilor publici, o diplomă de
studii de nivel superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un
domeniu considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul autorităţii
sau instituţiei publice;
b) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului
administrativ, aprobat prin O.U.G. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
Depunerea dosarelor de examen:
Dosarele de examen se depun la sediul Primăriei Municipiului Târgu Jiu, şi vor
conţine în mod obligatoriu:
a) cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă;
b) diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară
activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către
conducătorul instituţiei;
c) adeverinţa eliberată de Compartimentul salarizare, resurse umane şi
managementul funcţiei publice în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului
public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune
disciplinară, care să nu fi fost radiată, în condiţiile legii.
Data limită de depunere a dosarelor de participare la examen este în termen
de 5 zile de la data publicării anunţului privind organizarea examenului de promovare în
clasă, respectiv în intervalul 26 – 30.10.2020.
Bibliografia:
1. Constituţia României, republicată;
2. Titlul I – Dispoziţii generale şi Titlul II - Statutul funcţionarilor publici ale
părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57 din 03 iulie 2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi
completările ulterioare;

4. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi
răspunderea în legătura cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste, cu
modificările şi completările ulterioare;
5. Ordinul Ministerului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea
Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,
datoriilor şi capitalurilor proprii.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,
camera 6, telefon 0253/205089, dl. Diaconiţa George-Florin:
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