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EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL PRIN
TRANSFORMAREA POSTURILOR EXISTENTE IN GRADUL SAU TREAPTA
PROFESIONALA IMEDIAT SUPERIOARA

Avand in vedere :
1. prevederile art.41^1- Titlul II, din Regulamentul- cadru privind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a
criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar, platit din fonduri publice aprobat prin Hotararea nr.
286/2011, modificat si completat prin Hotararea nr. 1027/2014;
2. art.554 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile
ulterioare;
3. art.31 din Legea nr.153/2017 lege-cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri
publice ;
Primaria Orasului Draganesti-Olt anunta organizarea in data de 28.06.2022, ora 10.00,
la sediul institutiei din str.N.Titulescu , nr.150, jud.Olt , examenul de promovare a
personalului contractual in gradul/treapta profesionala imediat superioara celei
detinute pentru urmatoarele posturi:
- 1 post de arhivar , studii medii , gradul I care prin transformare va deveni arhivar
,studii medii , gradul IA , in cadrul Compartimentului Administratie Publica Locala,
Registratura;
- 1 post de referent , studii superioare , gradul I, care prin transformare va deveni
referent, studii superioare , gradul IA, in cadrul Casei de Cultura ,,Ileana
Constantinescu ”.

-

-

Condiții generale de participare :
să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul din care promovează,
să fi obţinut calificativul « foarte bine» cel putin de doua ori in ultimii 3 ani de
activitate ;
promovarea personalului contractual in grade sau trepte profesionale imediat
superioare se realizeaza prin examen , in baza unui referat de evaluare intocmit de
seful ierarhic si aprobat de conducatorul institutiei publice ;
Dosarul de inscriere:
cerere de inscriere la examen adresata conducatorului autoritatii
copiile rapoartelor de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 3
ani de activitate ;
adeverinta din care sa rezulte o vechime de 3 ani de activitate de la ultima promovare
si precizarea ca angajatul nu se afla sub o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile
legii ;

-

referatul de evaluare intocmit de seful ierarhic superior conform art.41alin. (9) din
HG 286/2011.

Dosarele de înscriere la examen se depun la Compartimentul Resurse Umane din str. N.
Titulescu , nr. 173 A, Draganesti-Olt , in termen de 5 zile lucratoare de la data publicarii anunțului
pe pagina de internet a institutiei , respectiv, in perioada 15.06.2022 – 21.06.2022
Examenul de promovare consta in sustinerea unei probe scrise in data de 28.06.2022.
Sunt declarati admisi candidatii care au obtinut minim 50 de puncte.
BIBLIOGRAFIE/TEMATICA - ARHIVAR gradul/treapta IA
1.Constituția României, republicata ;
2.OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
3.Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
5.Legea nr.53/2003-Codul Muncii , cu modificarile si si completarile ulterioare,Titlul XI-Raspundere
juridica;
6.Lege nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si
institutiile publice ;
7. Legea nr.16/1996 privind Arhivele Nationale republicata , cu modificarile si completarile
ulterioare ;
8.Legea nr.138/2013 pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale nr.16/1996;
9.Legea 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica.
BIBLIOGRAFIE/TEMATICA- REFERENT gradul/trapta IA
1)OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
2)Constitutia Romaniei , republicata;
Ordonanta Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de
discriminare , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare;
3)Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati , republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare ;
4)Legea nr.53/2003 – Codul Muncii , cu modificarile si completarile ulterioare , Titlul XI –
Raspundere juridica ;
5)OUG 118/2006, privind infiintarea , organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale ;
6)Ordinul 2883/2003,pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfasurarea activitatilor
specifice asezamintelor culturale ;
7)Legea 26/2008, privind protejarea patrimoniului imaterial ;
8)Ordinul 471/1990, pentru aprobarea Normelor cu privire la organizarea spectacolelor , concertelor ,
a altor activitati artistice si distractive la care se percep tarife de intrare ;
9)Legea 8/1996, privind dreptul de autor si drepturile conexe , cu modificarile si completarile
ulterioare.
Relatii suplimentare se pot obtine la telefon : 0763292759(Compartiment Resurse Umane).
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