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ANUNȚ

În conformitate cu prevederile art.476 alin 1 lit.a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
57/2019  privind Codul administrativ   si  a art.  125 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea
normelor  privind  organizarea  şi  dezvoltarea  carierei  funcţionarilor  publici  modificată  şi
completată,  primaria   comunei  Gheorghe Lazăr   organizeaza  examen de promovare în grad
profesional imediat superior  a funcţionarului public  de execuţie, astfel:

Denumirea funcţiei publice deţinute: Inspector, clasa I, gradaţia 2, gradul profesional
principal, 1 post      ( Compartiment Asistență socială ) ;

Denumirea funcţiei  publice pentru care se organizează examen:  Inspector,  clasa I,
gradaţia 2 , gradul profesional superior , 1 post;

Se  stabileşte  data  susţinerii  examenului  pentru  promovarea  în  grad  profesional  a
funcţionarului  public, pentru data de 10.03.2022 ora 10.00 - proba scrisă şi  14.03.2022 ora 10
interviul.
Condiţii de desfăşurare a examenului:
- data până la care se pot depune dosarele de înscriere: 28 februarie 2022
- instituţia publică la care se pot depune dosarele de concurs:  Primăria comunei Gheorghe Lazăr
Condiţii de participare la examen de promovare în grad profesional conform art.479 din
OUG 57/2019
    (1)  Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional, 
funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care 
promovează;
    b să fi obţinut cel puţin calificativul „bine“ la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2
ani de activitate;
    c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

Dosarul depus de către candidat pentru examenul de promovare în grad profesional
imediat superior  va conţine în mod obligatoriu:
    a) 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; 
    b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 
ani de activitate;
    c) 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;
    d) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3.



Calendarul de desfasurare a examenului :
-afisare  anunt -07.02.2022;
-depunere dosare- 8-28 februarie 2022;
- selectie dosare -07.03.2022 ;
-contestatii -08.03.2022;
-proba scrisa -10.03.2022;
- interviu -14.03.2022;
Membri propusi a face parte din comisia de examen ;
-____________Institutia Prefectului  – președinte comisie;
-Minoiu Ioana  –membru comisie ,  inspector ,  aparatul de specialitate al primarului comunei
Gheorghe Lazar , județul Ialomița- Compartiment contabilitate ;
- Ungureanu Ion membru comisie , inspector , aparatul de specialitate al primarului comunei
Gheorghe Lazar , județul Ialomița- Compartiment contabilitate ;
-Geambasu Niculina    -secretar comisie ,secretar general comuna Gheorghe Lazar;
Comisia de solutionare a contestatiilor ;
-______, presedinte comisie reprezentant  Institutia Prefectului judetul Ialomita
Bondoc Georgeta  -  membru, referent  aparatul de specialitate al primarului comunei Gheorghe
Lazar ;
-Nicolae Mariana  -  membru  , referent superior  in cadrul aparatului de specilitate al primarului
comunei Gheorghe Lazar , judetul Ialomita ;
-    Nicolae Mariana – secretar comisie ,  referent superior – aparatul de specialitate al primarului
comunei Gheorghe Lazar ;
-Geambasu Niculina    -secretar comisie ,secretar general comuna Gheorghe Lazar;

Bibliografia pe baza căreia se va desfăşura examenului de promovare în grad profesional
din perioada 10.03.2022-04.03.2022;
1.Constitutia Romaniei  ;
2.OUG 57/2019 privind Codul Administrativ   titlul I şi II Cap. V -art.412-450 ale părţii a VI-a 
-Drepturi şi îndatoriri ale functionarilor publici;
3.Ordonanţa  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 LEGE nr. 292 din 20 decembrie 2011 asistenţei sociale, cu modificarile si completarile 
ulterioare
LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 republicată  privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare
6 .Legea  nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane al Primăria comunei
Gheorghe Lazăr  -Geambasu Niculina, tel /fax 0243241510   .
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