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Nr. 2483 din 04.08.2021 
A N U N Ţ 

  
Primăria Comunei Socodor, organizează examen de promovare în gradul 

profesional superior a unui funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Socodor, după cum urmează: 
             1. Promovarea în gradul profesional SUPERIOR a unui funcţionar public, care ocupă 
funcţia publică de Inspector, clasa I, grad profesional PRINCIPAL în cadrul SPCLEP Socodor. 
 2. Promovarea în gradul profesional PRINCIPAL a unui funcţionar public, care ocupă 
funcţia publică de Inspector, clasa I, grad profesional ASISTENT în cadrul Compartimentului 
Asistență Socială . 
          Condiţiile  de participare la examenul de promovare în gradul profesional superior 
celui deţinut, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:  

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

b) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor 
individuale în ultimii 2 ani calendaristici;  

c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile 
legii.  

Etapele de  desfăşurare a examenului de promovare în gradul profesional 
sunt următoarele:  

 depunerea dosarului pentru examen, până în data de 24.08.2021 ora 1400; 
 afișarea rezultatelor la selecţia dosarelor  în data de 25.08.2021 ora 1000; 
 depunerea contestațiilor până în data de 25.08.2021 ora 1600; 
 afișarea rezultatelor la contestaţii în data de 26.08.2021 ora 1000; 
 proba scrisă în data de 06.09.2021, ora 1000;  
 afişarea rezultatelor la proba scrisă în data de 06.09.2021 ora 1400; 

 depunerea contestaţiilor la proba scrisă în data de 06.09.2021 ora 1600; 
 afișarea rezultatelor la contestații în data de 06.09.2021 ora 1800;  
 interviul în data 07.09.2021 ora 1000; 
 afişarea rezultatelor finale în data de 23.08.2021 ora 1400. 

                           Dosarele de înscriere vor conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la 
art.127 din H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea 
carierei funcționarilor publici 
 cu modificările şi completările ulterioare, respectiv următoarele acte:  

a) copie de pe carnetul de munca sau adeverința 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 performantelor profesionale individuale din 
ultimii 2 ani de activitate; 
    c) adeverință 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; 
    d) dovada obținerii numărului minim de credite prin participarea la programe de 
formare, de perfecționare, seminare, conferințe, schimburi de experiență sau vizite de 
studiu, în condițiile legii, sau a urmării unei forme de perfecționare profesională cu durata de 
minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate; 
    e) formularul de înscriere.  

Probele concursului se vor desfăşura la sediul Primăriei Comunei Socodor, 
situat în localitatea Socodor, nr.1, judeţul. Arad. 

 

COMUNA SOCODOR 
Cod Fiscal: 3519330; comuna Socodor, nr.1, Cod Poștal:  317305, judeţul Arad, Tel.: +4 0257 358 100;  

Fax. +4 0257 358 112;  e-mail: socodor@gmail.com; Web: www.socodor.ro  
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Bibliografia de examen pentru promovarea în grad profesional 
superior în cadrul SPCLEP Socodor este următoarea: 

 
1. Constituția României nr.1/2003, republicată; 
2. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 
- Partea VI Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din 
administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice 
- Titlul I - Dispoziţii generale și 
- Titlul II - Statutul funcţionarilor publici; 
3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 
republicată 3, cu modificările și completările ulterioare; 
5. REGULAMENT (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea 
ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date 
şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) (Text 
cu relevanţă pentru SEE), cu modificările şi completările ulterioare; 
6. O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
7. O.U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
8. H.G. nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a  
Dispozițiilor OUG nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, reședința și actele de identitate ale 
cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale 
dovezii de reședință și ale cărții de imobil; 
9. O.U.G. nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind 
evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de 
rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic 
European rezidenţi în România, aprobată prin Legea 235/2013; 
10. O.G. nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 
comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare. 
12. Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 
Constituţia României, republicată; 
           (2) Bibliografia de examen pentru promovarea în grad profesional principal în cadrul 
compartimentului de Asistență Socială este următoarea: 
1. Constituția României nr.1/2003, republicată; 
2. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 
- Partea VI Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din 
administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice 
- Titlul I - Dispoziţii generale și 
- Titlul II - Statutul funcţionarilor publici; 
3. HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 
4. Legea 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare; 
5. Legea 272/2004 privind protecția copilului cu modificările şi completările ulterioare; 
6. Legea 448/2006 privind protecția pers. cu handicap cu modificările şi completările 
ulterioare; 
7. Legea 292/2011 a asistentei sociale cu modificările şi completările ulterioare; 
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8. HG.nr.577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii precum și pentru reglementarea modalităților 
de stabilire și plată a alocației de stat pentru copii cu modificările și  
completările ulterioare. 
9. HG nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 
modificările și completările ulterioare; 
10. HG nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de încadrare, 
drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 

 

 

PRIMAR 
Ioan Dimitrie Jura 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


