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Nr.29523/24.06.2020

ANUNŢ
În conformitate cu prevederile art.478 din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ, modificată și completată, Direcția pentru Evidenţa
Persoanelor a Mun. Piteşti organizează în data de 27.07.2020, ora 9.00 - proba
scrisă, la sediul instituției din Pitești, str. Victoriei nr.42, examenul de
promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul instituției.
Condiţiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional
imediat superior celui deținut sunt cele prevăzute de art.479 alin.(1) lit. a), c) și
d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată,
respectiv:
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției 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.
Dosarul de examen se depune de către candidați în termen de 20 de zile
de la data afișării prezentului anunț, respectiv în perioada 24.06.202013.07.2020 și conține în mod obligatoriu :
- Copie de pe carnetul de muncă sau adeverință eliberată în vederea atestării
vechimii în gradul profesional din care se 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.
Examenul va consta într-o probă scrisă de verificare a cunoștințelor, care
va avea loc în data de 27.07.2020, ora 09.00 și interviu.
Bibliografia la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat
superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul D.E.P. Pitești este
următoarea :
1. Constituția României
2. O.G. nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor
publice comunitare de evidență a persoanelor, modificată și completată
3. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată
-Partea III
*Titlul V- Autoritățile administrației publice locale Cap. I-IV
*Titlul VI-Mandatul de ales local
1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEȘTI
DIRECȚIA PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR
A MUNICIPIULUI PITEȘTI
Pitești, str. Victoriei nr.42, jud. Argeș
(0040) 0348/430468, E-mail: office@e-ep.ro; www.e-ep.ro

Tel/Fax:
-Partea VI- Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului
contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri
publice
-Partea VII- Răspunderea administrativă
-Partea VIII-Servicii publice
4. O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de
identitate ale cetățenilor români, republicată, modificată și completată
5. Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției pentru Evidența
Persoanelor a municipiului Pitești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local
Pitești nr.431/26.11.2015
6. O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, modificată și completată
7. H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de
identitate ale cetățenilor români, modificată și completată.
Tematica la examenul pentru promovarea în gradul profesional
imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul D.E.P. Pitești
este următoarea :
1.
Constituția României
2.
Autoritățile administrației publice locale
3.
Mandatul de ales local
4.
Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului
contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri
publice
5.
Răspunderea administrativă
6.
Servicii publice
7.
Înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de
evidență a persoanelor
8.
Evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
9.
Normele metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind
evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
10. Organizarea și funcționarea Direcției pentru Evidența Persoanelor a
Municipiului Pitești
11. Prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.
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