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ANUNȚ

PRIMARUL COMUNEI ALUNIŞ, JUDEŢUL MUREŞ, organizează examen de
promovare în grad profesional superior din cadrul compartimentului Registrul Agricol a unor
funcţionari publici din aparatul de specialitate al Primarului comunei Aluniş, judeţul Mureş, în
ziua de 20.07.2018.
Condiţii generale:
Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 65 (2) din Legea
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, astfel:

Condiţii specifice pentru participarea la examenul de promovare în grad profesional:
Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui
deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii specifice:
 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 Legii
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.

Condiţii de desfăşurare a examenului:

Examenul se va desfăşura la sediul Primăriei
Aluniş, Str. Principală nr. 656, judeţul Mureş.
Proba scrisă se va desfăşura în data de:
Interviul va avea loc în data de:
Rezultatului de la proba scrisă.
Data până la care se pot depune dosarele:

comunei Aluniş, judeţul Mureş, situat în localitatea
20.07.2018 ora 10,00
în intervalul de 5 zile de la data publicării
09.07.2018 ora 12,00

Dosarul de examen va conţine în mod obligatoriu:
 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 şi a
treptei de salarizare;
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 copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2
ani;
 formularul de înscriere prevăzut în anexa 3 la Hotărârea Guvernului nr.611/2008
Constituirea comisiei de examinare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor se va
face prin dispoziţie scrisă, emisă de către Primarul comunei Aluniş, judeţul Mureş. cu aplicarea
corespunzătoare a titlului II cap.2 secţiunea a 3-a - Constituirea comisiilor de concurs şi de
soluţionare a contestaţiilor din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările ulterioare.
Dosarele de înscriere la examenul de promovare se depun la Registratura Primăriei comunei Aluniș
cu sediul în localitatea Aluniș, nr.656, jud. Mureș, tel/fax 0265-553112, e-mail alunis@cjmures.ro
Anunțul, fișa postului și bibliografia se afișează la sediul instituției și pe pagina de internet.
Bibliografia pentru examenul de promovare in grad profesional superior din cadrul
Compartimentului registru agricol :

Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,

republicată, cu modificările şi

completările ulterioare;
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici , republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
Constituția României, republicată;
O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;
Normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015 – 2019;

Primar,
KRISTOF JOZSEF - LORANT
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