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            Cod Operator Baza Date cu Caracter Personal nr. 5195/11518/13364/2007 Serviciul Managementului Resurselor Umane Nr. 4205/26.09.2017      A N U N Ţ               Potrivit prevederilor art. 64-65 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale dispoziţiilor art. 125 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi funcţionarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Sectorului 6 organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie care îndeplinesc condiţiile legale în acest sens.  Desfăşurarea examenului: Proba scrisă – 02 noiembrie 2017, orele 1000 Interviul – data şi ora vor fi comunicate ulterior                                                                                                                                     Locul de desfăşurare: sediul Primăriei Sectorului 6, situat în Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, Bucureşti.  Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data apariţiei anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv, în intervalul 27.09.2017-16.10.2017.  Selecţia dosarelor de concurs are loc în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor şi rezultatul acesteia se va afişa la sediul instituţiei.  Dosarele de înscriere, depuse de către candidaţi la concursul pentru promovare în grad profesional superior, vor conţine în mod obligatoriu, următoarele documente: a) formularul de înscriere (se va pune la dispoziţia candidatului de către secretarul comisiei de concurs la data depunerii dosarului de înscriere); b) copia carnetului de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în gradul profesional din care se promovează şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;  c)  copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;  Condiţii de participare:  Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, 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 anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;  c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.    
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              Bibliografie concurs:  

� Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 
� Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată; 
� Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
� Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 
� Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
� O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţilor de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
� Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.           Pentru informaţii suplimentare privind desfăşurarea concursului vă puteţi adresa Serviciului Managementul Resurselor Umane, etaj 1, cam. 32, int. 439.       SERVICIUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ŞEF SERVICIU SABINA SAFTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Întocmit,                                           Consilier                                                                                                                                                                                                                 Paraschiv Liliana                                                                                                                                                                                                                 


