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ANUNT

În baza prevederilor art. 478 alin. (1-3) şi art. 618 alin. (4) şi alin. (22) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia Publică
Comunitară Judeţeană De Evidenţă A Persoanelor Tulcea organizează în data de 18.07.2022 —

proba scrisă, concursul de promovare în grad profesional, cu încadrarea în fondurile bugetare
alocate.

Condiţiile de desfăşurare a concursului de promovare:
Concursul de promovare în grad profesional se va desfăşura la sediul Direcţia Publică

Comunitară Judeţeană De Evidenţă A Persoanelor Tulcea din Str. Gloriei nr. 4A, Tulcea, astfel:
— proba scrisă: 18.07.2022, ora 10:00
— interviul: 20.07.2022, ora 10:00

Condiţiile departicipare la concursul de promovare:
Pentru a participa la concursul de promovare în gradul profesional imediat superior celui

deţinut, conform prevederilor art. 479 alin. (1) lit. a), lit. 0), lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionarul public trebuie să
îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
c) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani
de activitate;
d) să nu aibă o sanctiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

Funcţia publică pentru care se organizează concursul şi compartimentul din care face parte:
Nr. Denumire Grad profesional Grad profesional pentru care se
Crt. functie Categorie Clasa

deţinut Compartiment organizează concursul

l Referent Execuţie III Asistent Stare Civilă Principal

Dosarul de concurs se depune de către candida i, la sediul Direcţia Publică Comunitară
Judeţeană De Eviden ă A Persoanelor Tulcea din Str. Gloriei nr. 4A, Tulcea, în termen de 20 de
zile de ladata afişării anunţului (16.06.2022 - 05.07.2022) şi trebuie să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art. 127 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:

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 de activitate;

0) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei
disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i—a fost
aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

d) formularul de inscriere prevăzut în anexa nr. 2, la prezentul anunţ (Anexa nr. 3 la
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008)

Relaţii suplimentare se pot obţine în intervalul orar 09:00—16:30 de luni până joi, iar vineri
în intervalul orar 09:00 — 14:00 la nr. de telefon: 0240/536343 de la personalul din cadrul
Compartimentului Resurse Umane.
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Nesecret

Bibliografie :

Constituţia României, republicată,
. Titlul 1 şi 11 ale Părţii a Vl—a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu
modificările şi completările ulterioare
Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Ordonanţa nr. 84 din 30 august 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
serviciilor pub1ice comunitare de evidenţă a persoanelor
Legea nr. 119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 105 din 20 aprilie 2022pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu
privire la actele de stare civilă, precum şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.
41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor
fizice
Hotărârea nr. 64 din 26 ianuarie 201lpentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea
unitară a dispoziţiilor in materie de stare civilă

Tematica :

Reglementări privind Constituţia României
Reglementări privind Codul Administrativ - Titlul 1 şi 11 ale Părţii a VI-a, Statutul
funcţionarul publici

. Reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţolor
fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare
Reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi.
Reglementări privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare
de evidenţă a persoanelor
Înregistrarea actelor de stare civilă
Transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă eliberate de autorităţile străine
Inscrierea menţiunilor în registrele de stare civilă
Anularea, modificarea, completarea şi rectificarea actelor de stare civilă
Reconstituirea şi intocmirea ulterioară a actelor de stare civilă
Atribuirea, inscrierea şi gestionarea CNP
Cazuri întemeiate de schimbare a numelui pe cale administrativă
Divorţ pe cale administrativă

Afişat în data de 16.06.2022, la sediul şi pe pagima de internet a D.P.C.J.E.P. Tulcea

2 Nesecret


