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Nr. 4327 /13.11.2018

ANUNŢ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu
modificările şi completările ulterioare, şi HG 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 și completările
ulterioare, a regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare în
grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul aparatului de
specialitate al primarului Comunei Gălăuțaș, aprobat prin Dispoziția primarului comunei
Gălăuțaș nr. 229/2016;
Primăria comunei Gălăuţaş
organizează examen de promovare în treapta profesională imediat superioară al
funcţiei contractuale de execuţie respectiv :
din :
Muncitor calificat, treapta III, personal contractual de execuție în cadrul
aparatului propriu de specialitate al primarului Comunei Gălăuțaș ;
în
Muncitor calificat, treapta II, personal contractual de execuție în
aparatului propriu de specialitate al primarului Comunei Gălăuțaș .

cadrul

Examenul de promovare se organizează la sediul Primăriei comunei Gălăuţaş,
în data de :
- 28 noiembrie 2018 orele 11,00 proba scrisă
Dosarele de înscriere la examenul de promovare se pot depune la sediul
Primăriei comunei Gălăuţaş, cu minim 5 zile lucrătoare inainte de data desfășurării
examenului .
CONDITII DE DESFASURARE A EXAMENULUI :
1) data pana la care se pot depune dosarele de inscriere: 20 noiembrie 2018,
ora 15,30.
2) autoritatea sau institutia publica la care se depun dosarele: PRIMARIA
COMUNEI GĂLĂUŢAŞ, Sat Gălăuțaș, nr. 1, jud Harghita .
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3)
a) data si locul organizarii examenului: 28 noiembrie 2018,
PRIMARIA COMUNEI GĂLĂUŢAŞ
b) Ziua, ora si locul organizarii probei scrise : 28 noiembrie 2018, orele
11,00-sediul Primariei Comunei Gălăuţaş, Sat Gălăuțaș nr. 1,judetul
Harghita;

CONDITII DE PARTICIPARE LA EXAMEN :
Pentru a particpa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții :
a) să aibă o vechime de minimum trei ani în gradul profesional sau în
treapta profesională din care promovează ;
b) să fi obținut calificativul ”foarte bine” la evaluarea performanțelor
profesionale individuale, cel puțin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a
aflat in activitate.
Dosarul de înscriere la examenul de promovare trebuie să conţină în mod
obligatoriu următoarele documente:
a)
b)

c)

cerere de înscriere la examenul de promovare adresată conducătorului
instituției,
copiile fiselor de evaluare a performanțelor profesionale individuale, din
care să rezulte că a fost obținut calificativul ”foarte bine” la evaluarea
performațelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 3
ani, în care acesta s-a aflat in activitate;
adeverință eliberată de Compartimentul Resurse Umane, care atestă
vechimea în gradul sau treapta profesională.

Bibliografia este atașată prezentului anunț.
Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Primăriei comunei Gălăuţaş, biroul
Secretar, zilnic în zilele de lucru, între orele 7,30-15,30, până la data limită stabilită.

Primar
ŢĂRAN RADU
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BIBLIOGRAFIE
Examen promovare treapta profesională imediat superioară, respectiv în
funcția contractuală de execuție de MUNCITOR CALIFICAT, TREAPTA II,
personal contractual de execuție în cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Gălăuțaș
Legislaţia generală obligatorie:
1. Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului
contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare,
2. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
Legislatie specifică:
1. OUG nr. 195 din 12 decembrie 2002 (**republicată**)privind circulaţia pe
drumurile publice;
2. H.G. nr. 1.391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe
drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;
Primar
ȚĂRAN RADU
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NR. 4328 /13.11.2018

PROCES-VERBAL DE AFISARE

Subsemnata Morar Monica-Camelia, secretar al comunei Gălăuţaş, am procedat
azi, 13 noiembrie 2018, orele 10,00 , la afişarea la sediul Primăriei comunei Gălăuţaş
și pe pagina de web a acesteia www.primariagalautas.ro,
a anunţului privind
organizarea examenului de promovare în treapta/gradul profesional imediat superior
pentru următoarea funcție contractuală de execuție: MUNCITOR CALIFICAT,
TREAPATA II, personal contractual de execușie din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Gălăuțaș, anunţ înregistrat sub numărul 4327
/13.11.2018.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

Gălăuţaş, la 13.11.2018

Secretar,
Morar Monica-Camelia

