ANUNȚ
Primăria Municipiului Giurgiu organizează concurs de promovare pentru funcționarii
publici din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu
Pentru participarea la concursul de promovare funcționarii publici trebuie să îndeplinească următoarele
condiții , conform art. 479 alin 1 litera a), c), d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:
- să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează
- să fi obținut cel puțin calificativul ”bine” la evaluarea anuală a performanțelor individuale în ultimii
doi ani de activitate
- să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile codului administrativ
Dosarul de concurs se depune de către candidați în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului (în
perioada 17 octombrie 2019 – 05 noiembrie 2019) și conține în mod obligatoriu:
- adeverință eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul
profesional din care promovează;
- copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care
funcționarul public s-a aflat în activitate;
- formularul de înscriere
Selecția dosarelor în perioada: 06.11.2019 – 12.11.2019
Proba scrisă : 15 noiembrie 2019 ora 1000
Interviul : 20 noiembrie 2019 ora 1100
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BIBLIOGRAFIA
Pentru promovarea funcționarilor publici din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului
Municipiului Giurgiu

Bibliografie generală – pentru toți funcționarii publici

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
• PATREA III – Administrația publică locală – titlul I – dispoziții generale, titlul V autoritățile administrației
publice locale – cap I – consiliul local și cap IV - primarul și titlul VIII – actele autorităților administrației
publice locale
• PARTEA VI – Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația
publică și evidența personalului pătit din fonduri publice și
• PARTEA VII – Răspunderea administrativă
Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu
modificările și comletările ulterioare

Bibliografie Specifică compartimentului în care își desfășoară activitatea
Compartiment Învățământ Cultură Sport din Direcția Tehnică
- Legea nr. 1/2011 educației naționale , cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informații de interes public, cu modificările și
completările ulterioare
Serviciul Programe Europene din Direcția Programe Europene
- Acordul de Parteneriat 2014 -2020 (www.fonduri-ur.ro)
- Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informații de interes public, cu modificările și completările
ulterioare
Compartiment Arhitectură Urbană și Amenajarea Teritoriului din Direcția Urbanism
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului cu modificările şi completările
ulterioare
- Normele de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului
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