ANUNŢ CONCURS
ORAŞUL TÂRGU FRUMOS, judeţul Iaşi organizează examen pentru
promovarea în grad profesional superior pentru personalul contractual din
cadrul instituției.
Examenul se va desfăşura în data de 26 octombrie 2020, ora 10,00, la
sediul Primăriei Oraş Târgu Frumos, judeţul Iaşi, str. Cuza Vodă, nr.67, şi va
consta in susținerea unei probe scrise.
Pentru a fi declarat admis candidatul trebuie să acumuleze un punctaj
minim de 50 de puncte din 100.
Dosarul de concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu
următoarele documente ;
 cerere de înscriere depusă la secretariatul instituției;
 adeverinţă de salariat din care să reiasă vechimea în gradul
profesional, respectiv trei ani vechime în gradul profesional din
care promovează;
 Rapoarte de evaluare a performanțelor cu calificativul ”foarte bine”
la evaluarea profesională individuală cel puțin de două ori în
ultimii 3 ani;
Bibliografia propusă pentru arhivar II din cadrul Compartimentului
Arhivă
1. Art. 538 – 562 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
2. Art. 20-23 din Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în
muncă;
3. Legea nr. 16/1996 arhivele naționale, republicată, cu modificări și
completări ulterioare;
4. OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a
petiţiilor – actualizată cu modificări şi completări ulterioare;
5. LEGE nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
– actualizată cu modificări şi completări ulterioare;
6. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică – cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare
a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea
ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera
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Graficul de desfășurare a concursului:
1. Depunerea dosarelor: 06-19 octombrie 2020;
2. Selecția dosarelor: 20 octombrie 2020
3. Depunere contestații selecție dosare: 21 octombrie
4. Afișare rezultate finale selecție dosare: 22 octombrie;
5. Proba scrisă: 26 octombrie 2020
6. Depunere contestații probă scrisă: 27 octombrie 2020
7. Afișare rezultate finale examen de promovare: 28 octombrie 2020.

Afișat la avizierul instituției și pe site-ul WWW.primariatgfrumos.ro,
astăzi 26 octombrie 2020.
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