
A N U N Ţ 

Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală, serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului

Cluj-Napoca, organizează  concurs/examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut

pentru funcționarii  publici  din cadrul Serviciului  Financiar, Contabilitate,  Buget care  îndeplinesc cumulativ

condiţiile  prevăzute  de  art.  479  alin.(1)  și  art.  597  alin.(1)  lit.  h) din  O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume:

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

b) să fi obţinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare,

conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii sau să fi urmat o formă de perfecţionare

profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate; 

c) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de  activitate;

d) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Probele stabilite pentru concurs sau examen: selecţia dosarelor de înscriere, probă scrisă şi interviu.

Dosarele de concurs sau examen vor fi depuse la secretariatul comisiei de concurs sau examen la sediul

instituţiei din str. Venus fn, cam. 216, în termen de 20 de zile de la data afișării anunţului de concurs sau examen,

şi conţin în mod obligatoriu:

a)  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;

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care

funcționarul public s-a aflat în activitate;

   c) formularul de înscriere (se obţine de la secretariatul comisiei de concurs sau examen).

Perioada de depunere a dosarelor: 15.11.2021 – 06.12.2021,  la sediul din str. Venus fn, cam. 216.

Data, ora şi locul desfăşurării probei scrise: 16.12.2021, ora 1000, la sediul din str. Venus fn, sala de ședință, etaj

2, Cluj-Napoca. 

Bibliografia  stabilită  pentru  proba  scrisă  a  concursului  sau  examenului  de  promovare  în  gradul

profesional  imediat  superior  celui  deținut  pentru  funcționarii  publici  din  cadrul  Serviciului  Financiar,

Contabilitate, Buget, este următoarea:

1. Constituția României, republicată;

2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare - PARTEA

VI - Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică

şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice, Titlul I , Titlul II;

3. Legea  nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu

modificările și completările ulterioare;



4. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările

și completările ulterioare;

5. Legea nr. 82/1991 a Contabilității, (r4), cu modificările și completările ulterioare;

6. Ordinul nr. 1792/2002 – Normele metodologice privind angajarea, lichidarea,  ordonanțarea și plata

cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamntelor bugetare și

legale, cu modificările și completările ulterioare;

7.  Legea  nr.  448/2006  privind  protecţia  şi  promovarea  persoanelor  cu  handicap,  republicată,  cu

modificările și completările ulterioare;

8.  Legea  nr.  153/2017  privind  salarizarea  personalului  plătit  din  fonduri  publice,  cu  modificările  și

completările ulterioare;

9.  O.U.G.  nr.  158/2005  privind  concediile  şi  indemnizaţiile  de  asigurări  sociale  de  sănătate,  cu

modificările și completările ulterioare;

10.  H.C.L.  nr.  827/2018  privind  unele  măsuri  referitoare  la  organizarea  și  funcționarea  Direcției  de

Asistență Socială și Medicală.

Notă: La studierea actelor normative din bibliografie, candidaţii vor avea în vedere toate republicările,

modificările şi completările intervenite până la data concursului sau examenului.

Tematica concursului sau examenului de promovare cuprinde bibliografia de concurs integral.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaților prin secretarul comisiei de concurs sau examen

din cadrul instituţiei publice organizatoare a concursului sau examenului, Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0372-795558.

Director executiv, Șef Serviciu Resurse Umane Salarizare,
                 Aurel Mocan Emilia-Elena Bodochi

AFIȘAT: 15.11.2021
ora 09.00


