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ANUNȚ 

Primăria comunei Râciu, cu sediu în localitatea Râciu, str. Gheorghe Șincai nr. 58, județul Mureș, 

organizează în data de 21.02.2022 ora 10:00, examen de promovare în grad profesional imediat superior 

celui deținut al funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Râciu, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici și ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Funcțiile publice pentru care se organizează examenul de promovare: 

Nr. 
crt. 

Denumire 
funcție 

Categorie Clasa 
Grad 

profesional 
deținut 

Compartimentul 

Gradul 
profesional 

pentru care se 
organizează 
examenul 

1 Inspector execuție I principal 
SPCLEP-evidența 

persoanelor 
superior 

2 Inspector execuție I principal SPCLEP-starea civilă superior 

 
Examenul de promovare constă în 3 probe succesive, după cum urmează: 
a) selecţia dosarelor de înscriere în termen de 5 zile lucrătoare de la ultima zi de depunere a dosarelor; 
b) proba scrisă: 21.02.2022, ora 10.00 la sediul instituției comunei Râciu; 
c) interviul se susține într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la 
sediul insituției comunei Râciu. 
Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, conform 
prevederilor art. 479 lit a), c), d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, funcționarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 
 să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 
 să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de 

activitate; 
 să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod. 
Anunțul privind examenul de promovare se va afișa la sediul instituției și pe site-ul primăriei comunei 
Râciu, începând cu data 21.01.2022. 
Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în perioada 21.01.2022-10.02.2022 şi conţine în mod 
obligatoriu actele prevăzute la art. 127 din HG 611/2008 : 

Nr. de înregistrare:  424 din  21.01.2022  
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 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; 
 copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de 

activitate; 
 formularul de înscriere. 
Bibliografia:   
Legislație generală 
1.Constituţia României, republicată,  
2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, partea a VI-a, titlul II - 
Statutul funcționarilor publici; 
3.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
4. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. 
Legislație specifică:  
1.Serviciul Evidența Persoanelor 
a) Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și 
actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
b) Hotărârea nr. 295 din 10 martie 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a 
dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi 
actele de identitate  ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de 
identitate,  ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil. 
c) Ordonanta nr. 41 /2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor  persoanelor 
fizice, aprobata prin Legea nr. 323/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. 
d). ORDONANŢA nr. 84 din 30 august 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice comunitare de evidenta a persoanelor. 
e) RUE 2016/679 aprobat prin Legea nr. 190/2018. 
f) ORDONANŢA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor. 
2. Serviciul Stare Civilă:  
a) Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicata, cu modificările și completările 
ulterioare. 
b) Hotărârea nr. 64/ 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în 
materie de stare civilă, cu modificările úi completările ulterioare.  
c) Ordonanța nr.41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor 
fizice, cu modificările și completările ulterioare. 
d) Hotărârea nr. 727 din 25 septembrie 2013 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în 
aplicare a prevederilor Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea 
extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976. 
e) Ordonanţa nr. 84 din 30 august 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 
comunitare de evidenta a persoanelor. 
f) RUE 2016/679 aprobat prin Legea nr. 19/20. 
g) Ordonanţa nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor. 
Informații suplimentare se pot obține la sediul instituției si la numerele de telefon 0265.426003 (secretar 

comisie concurs). 

 

PRIMAR, 
Belean Alin-Ciprian 

 


