
ROMÂNIA  

JUDEŢUL GALATI 

 

PRIMARIA COMUNEI DRAGUSENI 
 

A N U N Ţ  : 

 
      PRIMARUL comunei Draguseni, judetul Galati, organizeaza examen  pentru promovare in grad 
profesional superior celui detinut in data de 21.01.2020, ora 10:00, pentru urmatoarele functii publice: 
 
Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta: 
-inspector cls.I grad profesional superior – 1 post 
 
Compartiment asistenta sociala: 
-inspector cls.I grad profesional superior – 2 posturi 
-referent.clasa III, grad profesional superior – 1 post 
      
CONDITII DE PARTICIPARE LA EXAMEN: 
a) sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza; 
c)sa fi obtinut cel putin calificativul «bine» la evaluarea anuala a performantelor individuale in ultimii 2 ani 
calendaristici; 
d) sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata . 
 
 DOSARUL DE EXAMEN VA CONTINE OBLIGATORIU URMATOARELE DOCUMENTE 
-Formular  de inscriere prevazut de anexa 3 la HG NR.611/2008; 
-Copie dupa rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani; 
-Adeverinta eliberata de compartimentul resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul professional 
din care se promoveaza.  
 
TERMENUL DE DEPUNERE A DOSARULUI  
In vederea participarii  la examen , in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului la sediul institutiei 
si pe pagina web www.dragusenigalati.ro, respectiv  19.12.2019 – 07.01.2020 , candidatii depun dosarul de 
examen la sediul Primariei Draguseni. 
Examenul de promovare in grad professional consta in  3 etape successive, dupa cum urmeaza: 
-selectia dosarelor de inscriere; 
-proba scrisa; 
-interviul. 
 

BIBLIOGRAFIE GENERALA: O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ 

BIBLIOGRAFIE SPECIFICA COMPARTIMENTULUI ASISTENTA SOCIALA: 

-Legea 416/2001 privind venitul minim garantat; 

-Legea nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii; 

-O.U.G. nr.277/2010 privind acordarea alocatie  pentru sustinerea familiei; 

-Legea nr.111/2010 privind concediu si indemnizatia pt.crestere a copilului; 

-Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea  persoanele cu handicap; 

-OUG.nr.70/2011 privind  masuri de protectie sociala pe perioada sezonului rece; 

 

BIBLIOGRAFIE SPECIFICA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA: 



- Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinul M.A.I. nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor; 
- Ordinul M.A.I nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea,   încadrarea  şi 
dotarea Serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă; 
- Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă. 
 

Relatii suplimentare la secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale  , la telefon 0236331553 .  

 

                                                                                                                          Afisat in data de 19.12.2019 

 


