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ANUNŢ
Având în vedere prevederile art.478 raportat la prevederile art. 618, alin.(4) și alin.(23) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  coroborat cu   prevederile art. 144   din Hotărârea nr. 611/2008
pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,
comunicăm că Instituția publică Primăria comunei Barbulesti  organizează concurs/examen de promovare în clasă  în data de 08.07.2022–
proba scrisă.

Condițiile de participare la concursul/examenul de promovare in clasă :
   Pentru a participa la concursul/examenul  de promovare în clasă,  candidatii/ candidatul trebuie să prezinte în termen de 5 zile de la data
publicării anunțului privind organizarea examenului de promovare în clasă în condițiile  art. 618 alin. (23) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,următoarele documente:
 a) cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă;
b) diplomă de  studii  de  nivel  superior,  în  specialitatea  în  care  își  desfășoară  activitatea  sau  într-un  domeniu  considerat  util  pentru
desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice;
c) adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se
menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată, în condițiile legii.

Concursul/examenul de promovare în clasă se va desfășura in terem de 15 zile de la data publicării anuntului  la sediul instituției
din str. Principala, nr. 1146,  comuna Barbulesti  județul Ialomița, respectiv, în data de 22.06.2022, ora 11:00, iar interviul se va susține cu
respectarea dispozițiilor art. 56 din Hotărârea nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarul de concurs se va depune de către candidați până cel tarziu data de 15.06.2022
Bibliografia obligatorie pentru susținerea concursului/examenului de promovare în clasă a functionarilor din cadrul 

compartimentului   assitenta sociala: 
- OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, titlul I și II ale părții a VI a;

- Constituţia României, republicată;

- Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 - Legea asistenţei sociale

- Legea nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garanta

- Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

- Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei

- Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

- O.U.G. nr. 70/31.08.2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările 
ulterioare

- Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizat

Informații  suplimentare  privind  organizarea  concursului  pot  fi  obținute  la tel:0243  288  500   persoană  de  contact  Nicolae
Georgiana

Secretar comisie,
Nicolae Georgiana 
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