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Nr................./...................... 
           
 
                                                                  A N U N T  
 
 

Având în vedere prevederile art. 65 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare respectiv ale art. 

125 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr.1173/2008, Primaria municipiului 

Beius organizează examen de promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut 

pentru functia publica : 

 

            Dosarele de inscriere se pot depune pana in data de 02.05.2018,ora 16 la scretariatul 

Primariei municipiului Beius si vor contine urmatoarele documente: 

 
1. formular de inscriere prevazut in anexa.nr.3 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor 
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată; 
2. copia actului de identitate  
3. copiile rapoartelor de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani 
4. adeverinţă eliberată de compartimentul de specialitate care să ateste vechimea de cel puţin 3 
ani în gradul profesional deţinut; 
5. adeverinţă eliberată de compartimentul de specialitate care să ateste faptul că nu a avut 
sancţiuni disciplinare neradiate în condiţiile legii. 
 
        Conditii de participare solicitate candidatilor: 

- sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care 
promoveaza; 

- sa fi obtinut cel putin calificativul « bine » la evaluarea anuala a performantelor individuale 
in ultimii 2 ani calendaristici ; 

- sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentei 
legi; 
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       Examenul de promovare se organizeaza la sediul Primariei municipiului Beius,str.Samuil 
Vulcan nr.14 ,jud.Bihor , in data de 24.05.2018 ora 10 ,proba scrisa. 

          
                
     Bibliografia propusa pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut: 

    

1.Legea nr. 188/1999, republicată (r2), 

2.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată). 

3.Legea nr.215/2001 –Legea administratiei publice locale 

4.Constitutia Romaniei 

              Bibliografia specifica: 
a)pentru postul de Consilier clasa I grad superior-compartiment resurse umane 
Legea nr.153/2017-Lege Cadru -privind salarizarea personalului platit din fonduri publice 
b)pentru postul de Consilier clasa I grad superior-compartiment implementare proiecte 
Oug 40/2015-privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 
2014-2020 si Normele metodologice de aplicare 
Oug 66/2011 -privind prevenirea ,constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si 
utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora 
c)pentru postul de Consilier clasa I grad principal-S.P.C.L.Ev.P  
Og 97/2005-privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români*) 
Hg 1375/2006-pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale 
privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români 
 
 
NOTA:Bibliografia are in vedere actele normative cu toate modificarile si completarile aduse 
ulterior publicarii lor. 
 
 


