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Anunț examen promovare în grad profesional 

 
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2021 

privind  unele măsuri la nivelul administrației publice şi ale art. 618 alin. (22) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, Primăria comunei Țânțăreni,județul Gorj, organizează la sediul instituţiei din strada 

Tudor Vladimirescu,nr.123,  examen de promovare în grad profesional pentru următoarele 

funcții publice de execuție: 

-inspector la Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor ,grad profesional 

după promovare principal; 

-polițist local la Serviciul public Poliția locală –Compartimentul Activitatea comercială 

,grad profesional după promovare superior 

Condiții de participare la examen: 

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 479 alin. (1) cu 

excepția literei b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: 

 

- 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 performanţelor individuale în ultimii 2 

ani de activitate;  

- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului administrativ. 

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei comunei Țânțăreni , în termen de 

20 zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 26 noiembrie 2021–15 decembrie 

2021, inclusiv, și conțin în mod obligatoriu următoarele documente: 

a) formularul de înscriere; 

b) 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; 

c) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani 

de activitate; 

d) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane 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; 

 

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele 

originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de 

concurs. 



 

Calendarul de desfășurare a concursului: 

 

1.proba scrisă, în data de 28 decembrie 2021, ora 10.00, la sediul instituţiei; 

2.proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la 

sediul instituției, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte. 

 

 

BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA PENTRU FUNCȚIA PUBLICĂ DIN CADRUL 

SERVICIULUI PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR  

BIBLIOGRAFIE /TEMATICĂ 

1. Constituția României, republicată 

2 .Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare ,  Partea a VI-a, Titlul I și II    ; 

3. Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare ; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare 

5.O.U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor 

români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
6. HG 295/2021 –Hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența,domiciliul,resedinta și actele de 

identitate ale cetățenilor români,precum și pentru stabilirea formei și conținutul actelor de identitate . 

7. O.G nr. 84/2001 privind înțiințarea, organizarea și funcționarea serviciilor comunitare de 

evidență a persoanelor. 

 

BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA PENTRU FUNCȚIA PUBLICĂ DIN CADRUL 

SERVICIULUI PUBLIC POLIȚIA LOCALĂ COMPARTIMENTUL ACTIVITATEA 

COMERCIALĂ 

BIBLIOGRAFIA/TEMATICA 

1 .Constituția României, republicată; 

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare  Partea a VI-a, Titlul I și II; 

3 .Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare ; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

5.Legea nr.155/2010-Legea poliției locale,(r1)cu modificările și completările ulterioare; 

6.HG nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului –cadru de organizare și funcționare a 

poliției locale; 



7.HG nr 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone 

publice cu modificările și completările ulterioare; 

8.Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Țânțăreni şi la secretarul comisiei 

de concurs, doamna Ion Mariana, inspector, tel. 0253/473108,  e-mail 

primariatintareni@yahoo.com . 

 

Afișat în data de  26  noiembrie 2021, la sediul și pe pagina de internet a Primăriei comunei 

Țânțăreni. 

 

    


