POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI BOTOSANI
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 16, judeţul Botoşani
Fax 0231527022, e-mail politialocalabt@yahoo.com
Telefon 0231/513100, 0331/401541,
Operator de date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al
Consiliului din 27 aprilie 2016

Nr. 4732 din 02 decembrie 2020
ANUNȚ
Având în vedere:
- prevederile art. 41 alin. (1) și (2) si 451 din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi
a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea nr. 286/2011, cu
modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile:
- Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în funcţii, grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Poliției Locale Botoșani,
aprobat prin Decizia nr.126/30 dec.2015 și
- prevederile art.554 din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
57/2019, cu modificările și completările ulterioare,
vă facem cunoscut că Poliția Locală a municipiului Botoșani organizează examen pentru
promovarea personalului propriu încadrat în funcții contractuale, cu respectarea
urmatoarelor condiții specifice, pentru:
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Examenul se va desfășura în data de 16 dec.2020, începând cu ora 10:00, la sediul Poliției
Locale a municipiului Botoșani din Str. M. Kogălniceanu nr.16 și va consta în susținerea unei
probe scrise, pe baza bibliografiei stabilite.
Pentru înscrierea la examen, candidații vor completa o cerere de înscriere adresată conducătorului
instituției, în perioada: 02 – 09 dec.2020. Cererea va fi însoțită de copia cărții de identitate.
Condiţiile de participare la examenul de promovare: Candidatul trebuie să fi obţinut calificativul
"foarte bine" la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de 2 ori în ultimii 3 ani
în care acesta s-a aflat în activitate.
Relaţii suplimentare se pot obţine de luni până joi în intervalul orar 09:00 – 16:00, iar vinerea între
orele 09:00 – 13.00, la nr. de telefon: 0231 513100, interior 105.
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MODUL DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI
Examenul de promovare a personalului contractual constă în susţinerea unei probe scrise, stabilită
de comisia de examinare.
Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei maximum 3 subiecte, dintre
care comisia de examinare stabileşte 3 până la 9 subiecte, cu cel mult două ore înainte de ora stabilită
pentru examenul de promovare.
La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispoziţia
fiecărui candidat lista subiectelor stabilite.
Fiecare candidat redactează o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de
examinare.
Durata examenului de promovare se stabileşte de comisia de examinare în funcţie de gradul de
dificultate şi complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăşi 3 ore.
În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea
elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:
a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;
b) abilităţi de comunicare;
c) capacitate de sinteză;
d) complexitate, iniţiativă, creativitate.
Comisia de examinare stabileşte ponderea din nota finală a fiecărui criteriu prevăzut la alin.
precedent.
Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul Poliţiei Locale a municipiului Botoşani
în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la
data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea sau proba practică, iar rezultatele finale
se afişează la sediul instituţiei în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de
depunere a contestaţiei.
Bibliografia – pentru postul de referent, treapta I, din cadrul Compartimentului
Administrativ:
- Legea nr.22 din 18 noiembrie 1969, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii
şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor
publice, modificată prin Legea nr.54 din 8 iulie 1994;
- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea
Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi
capitalurilor proprii;
- Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.3512 din 27 noiembrie 2008 privind documentele
financiar-contabile, publicat în Monitorul Oficial al României;
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57 din 3 iuluie 2019, titlul III din Partea a VI-a si
Partea a VII-a.
- H.G. nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale organizațiilor socialiste.
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- Bibliografia – pentru postul de
Secretariat

referent, trapta, I din cadrul Compartimentului

- Procedura de sistem din cadrul Poliției Locale Botoșani nr.11/2019 – Arhivarea
documentelor;
- Procedura de sistem din cadrul Poliției Locale Botoșani nr.15/2019 – Circuitul documentelor
prin secretariat;
- O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, art.437, art.439-441, art.445, art.447 (cu
aplicabilitate și pentru personalul contractual), art.490-491 (cu aplicabilitate și pentru personalul
contractual), art.568-571 (cu aplicabilitate și pentru personalul contractual);
- Instrucțiunile privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente, aprobate
de conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul de zi nr.217/23 mai 1996, art.1-36, art.81-108;
- Legea poliției locale nr.155/2010, cu modificările și completările ulterioare, art.1-2, art.4,
art.28-31;
- Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, art.248.

Secreatr comisie, Viorica Repciac
Afişat astăzi, 02 decembrie 2020, ora 08:00, la sediul Poliţiei Locale a municipiului Botoșani și pe pagina de internet
http://politialocalabt.ro
/

Page 3|3

