ANUNȚ
Având în vedere prevederile art. 65 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr.188/1999 (r2) privind
Statutul Funcționarilor Publici, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 125 din
HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvolatarea carierei
funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm că Primăria comunei
Brănești organizează examen/concurs de promovare în grad profesional superior pentru următoarea
funcție publică:
- inspector asistent, clasa I din cadrul Serviciului SPAS, administrație publică,
resurse umane, Compartiment resurse umane din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului comunei Brănești, județul Ilfov, care prin transformare va deveni
inspector principal, clasa I;
Condiții de participare:
Pentru a participa la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat
superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
a) să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care
promovează;
c) să fi obținut cel puțin calificativul «bine» la evaluarea performanțelor
individuale în ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
d) să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în
condițiile prezentei legi.”
Probele stabilite pentru concurs:
- Proba scrisă în data de 14.05.2019, ora 1000;
- Interviul în termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei
scrise.
Dosarele de concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului
privind oragnizarea examenului/concursului, respectiv începând cu data de 08.04.2019 și conține în
mod obligatoriu:
copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse
umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
2. copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii
2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
3. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008.
1.

Examenul/concursul se va desfășura la sediul Primăriei comunei Brănești din BD
I.C.Brătianu, nr.69, județul Ilfov.
Bibliografia în vederea participării la concurs. Candidaţii vor avea în vedere la studierea
actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
1. Constituția României;
2. Legea nr. 215/2001(r1) Legea administrației publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
3. Legea nr. 188/1999 (r2), privind Statutul Funcționarilor Publici, cu modificările și
completările ulterioare;
4. Legea nr.7/2004 (r1) privind Codul de Conduită a funcționarilor publici, cu modificările
și completările ulterioare;

5. HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvolatarea carierei
funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 53/2003 (r1) Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.
Informații suplimentare se pot obține la telefon 021.315.09.83, persoană de contact
Mihaela-Delia Petrescu.
Principalele atributii ale postului
















întocmirea documentaţiei de aprobare sau modificare a organigramei aparatului de
specialitate al primarului, statul de funcţii şi de personal, precum şi a organigramelor şi
a ştatelor de funcţii pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local;
organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea functiilor publice vacante şi a
posturilor contractuale, în condiţiile legii, context în care asigură:
- înştiinţarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici despre organizarea
concursului;
- publicarea anunţului de concurs în Monitorul Oficial, în ziare de largă circulaţie, pe
site-ul instituţiei;
- constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionarea a contestaţiilor;
- stabilirea bibliografiei de concurs şi a condiţiilor de participare la concurs;
întocmirea dispoziţiilor de încadrare, detaşare, transfer, suspendare, sancţionare, încetare
a activităţii funcţionarilor publici şi a personalului contractual, de propunere spre
pensionare şi orice alte modificări apărute în cadrul raporturilor de muncă;
elaborarea şi reactualizarea fişelor de post, ţinerea evidenţei acestora, efectuarea de
completări şi modificări de fiecare dată când apar modificări în conţinutul atribuţiilor
fişelor de post;
întocmirea şi completarea la zi a registrului de evidenţă a salariaţilor, în format electronic;
completarea şi ţinerea la zi a dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici, conform
prevederilor legale;
completarea şi ţinerea la zi a dosarelor personale ale personalului contractual din cadrul
instituţiei;
ţinerea la zi a evidenţei structurii funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al
Primarului şi pentru serviciile publice din subordinea Consiliului Local;
aplicarea majorărilor de salarii şi a oricăror modificări privind salarizarea personalului;
stabilirea sporurilor specifice de care beneficiază personalul contractual şi funcţionarii
publici, conform prevederilor legale;
monitorizarea activităţii de evaluare anuală a performanţelor profesionale individuale ale
salariaţilor instituţiei; asigură ţinerea la zi a calificativelor de evaluare acordate;
ţinerea evidenţei cererilor de concedii de odihnă, medicale, de studii, fără plată, de
maternitate şi alte tipuri de concedii.
ţinerea evidenţei perioadei de debutant pentru funcţionarii publici debutanţi, urmărirea
modului de întocmire a documentelor de către evaluator şi îndrumător în vederea
promovării de la stagiul de debutant;
întocmirea programului de desfăşurare a perioadei de debutant pentru funcţionarii publici
debutanţi;

