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Primăria Municipiului Târgu Jiu 

Nr.256399 din 10.06.2022 

      

 

ANUNŢ 

 

Primăria Municipiului Târgu Jiu, cu sediul în Târgu Jiu, bulevardul Constantin Brâncuşi 

nr.19, organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior pentru următoarele 

funcții publice de execuție: 

a) inspector, clasa I, gradul profesional principal,  Compartimentul resurse 

umane, managementul funcției publice și contractuale, Direcția salarizare, 

resurse umane și guvernanță corporativă din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Târgu Jiu.  

b) consilier, clasa I, gradul profesional principal, Serviciul evidență 

angajamente, Direcția economică din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Târgu Jiu.  

c) inspector, clasa I, gradul profesional principal, Compartimentul reparații, 

Direcția investiții și gospodărie comunitară din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Municipiului Târgu Jiu.  
           1. Examenul se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Târgu Jiu și va consta în 

următoarele probe: 

- proba scrisă – 15 iulie 2022, ora 10
30

, la sediul Primăriei Municipiului Târgu Jiu;
 

- proba interviu care se va susține, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare 

de la data susținerii probei scrise, la sediul Primăriei Municipiului Târgu Jiu. Data și ora 

susținerii interviului se vor afișa obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.
 

  

2. Termenul de depunere a dosarului la examenul de promovare: 

Data limită de depunere a dosarelor de participare la examenul de promovare în grad 

profesional imediat superior este  04 iulie 2022 (20 de zile de la data afișării anunțului privind 

organizarea examenului de promovare) și va conține în mod obligatoriu următoarele: 

- Copie de pe carnetul de muncă sau adeverință eliberată de Compartimentul resurse 

umane, managementul funcției publice și contractuale, în vederea atestării vechimii în 

gradul profesional din care se promovează; 

- Copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 

ani în care funcționarul s-a aflat în activitate; 

- Formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr.3 din H.G nr.611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările 

și completările ulterioare. 

 

 3. Condiţiile de participare la examenul de promovare: 

Candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 479, alin.(1), 

literele  a), c), d) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, respectiv: 

1. să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care 

promovează; 

2. să fi obținut cel puțin calificativul ”bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 

2 ani de activitate; 

3. să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Codului administrativ. 

 

  4. Bibliografia: 

         a)    Pentru funcția publică - inspector, clasa I, gradul profesional principal,  

Compartimentul resurse umane, managementul funcției publice și contractuale, Direcția 
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salarizare, resurse umane și guvernanță corporativă din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Târgu Jiu: 

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.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000  privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

            5. Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 

funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 

superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

6. Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

8. Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

9. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

b) Pentru funcția publică de consilier, clasa I, gradul profesional principal, Serviciul 

evidență angajamente, Direcția economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Târgu Jiu: 

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.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000  privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. Legea contabilității nr.82/1991, republicată (r4), cu modificările și completările ulterioare; 

            6. Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

            7. OMFP nr.614/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

art. 4^2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

            8. Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidența şi 

raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare; 

           9. Ordinul nr.517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din 

procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug, cu modificările și 

completările ulterioare. 
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c) Pentru funcția publică de inspector, clasa I, gradul profesional principal, 

Compartimentul reparații, Direcția investiții și gospodărie comunitară din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu: 
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.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000  privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. Anexa  din H.G. nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia  construcţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

           6. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată (r2), cu modificările şi 

completările ulterioare; 

           7. Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată (r2), cu 

modificările şi completările ulterioare; 

           8. Hotărârea Guvernului  nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice,  cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Târgu Jiu, Compartimentul  

resurse umane, managementul funcției publice și contractuale, camera 12, telefon 0253/205102. 

 

Data publicării: 14.06.2022 

 

 

 


