
Acest document este valabil fără sigiliul Comunei Săcălășeni în conformitate cu prevederile Art. 627 alin. (1) din 

Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

  

1 

 

 
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL MARAMUREŞ 

COMUNA SĂCĂLĂŞENI 

localitatea Săcălăşeni,  str. Unirii, nr. 87, 

cod poştal 437280, 

Tel 0262-289333  Fax:  0362-780129 

C.I.F. 3627390 

e-mail:  primarie@sacalaseni.ro 

www.sacalaseni.ro  

 

 
CERTIFICATE NO. C221369/01/RO 

Nr. ieșire: 2267 din 20.03. 2023 

 

 

COMUNA SĂCĂLĂȘENI 

ANUNȚĂ, 

 

organizarea  examenului de promovare  în gradul profesional „superior” al funcției publice de execuție, 

consilier, clasa I, din cadrul compartimentului „Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor” al 

Comunei Săcălășeni 

 

În baza: 

a) Organigramei și Statului de funcții al comunei Săcălășeni aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al 

comunei Săcălășeni nr. 105 din 29.11.2022; 

b) prevederilor art. 476 – 479 și 618 alin. (4) și (22), ale Ordonanței de Urgență nr. 57/2019, privind Codul 

administrativ,  art. 1261 și art. 126 ale H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; 

 

COMUNA SĂCĂLĂȘENI, cu sediul în localitatea Săcălăşeni, str. Unirii, nr. 87, județul Maramureș, 

anunță  organizarea  examenului de promovare  în gradul profesional „superior” al funcției publice de execuție, 

consilier, clasa I, din cadrul compartimentului „Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor” al 

Comunei Săcălășeni. 

Funcția publică pentru care se organizează examenul și compartimentul din care face parte sunt: 

Nr. crt. 
Denumire 

funcție 
Categorie Clasa 

Gradul 

profesional 

deținut 

Compartimentul 

Gradul profesional 

pentru care se 

organizează examenul 

1. Consilier execuție I principal 

„Serviciul Public 

Comunitar Local 

de Evidență a 

Persoanelor” 

superior 

 

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 479 alin. (1) lit. a), c) și d)  ale 

Ordonanței de Urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ:   

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 sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului administrativ; 
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 Dosarul de înscriere la examen  va conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 127 din 

HG 611/2008, respectiv:  

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr.  611/2008; 

b) 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;  

c) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de 

activitate; 

d) 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; 

 

Dosarele de înscriere la examen  vor fi depuse la secretariatul comisiei de examen de la sediul Comunei 

Săcălășeni, Judeţul Maramureş, în termen de 20 zile de la data  afișării anunţului la sediul Comunei Săcălășeni 

și pe site-ul Comunei Săcălășeni www.sacalaseni.ro, respectiv în perioada 21.03.2023, ora 8.00 – 10.04.2023, 

ora 16.00 

Examenul se va desfaşura în perioada 25 aprilie 2023, ora 10.00, proba scrisă şi 27 aprilie 2023 ora 

10.00,  interviul, la sediul Comunei Săcălășeni  după cum urmează : 

 

Conditii de 

desfasurare 

Selectarea  dosarelor 

de înscriere 

Proba scrisa Interviu candidati 

admisi la proba scrisa 

Data 11-19.04.2023  25.04.2023 27.04.2023 

Ora - 10,00 10.00 

Locul Comuna Săcălășeni (la 

sediu-loc. Săcălășeni, 

strada Unirii,  nr. 87) 

Comuna Săcălășeni (la 

sediu-loc. Săcălășeni, 

strada Unirii,  nr. 87) 

Comuna Săcălășeni (la 

sediu-loc. Săcălășeni, 

strada Unirii,  nr. 87) 

 

 

Bibliografia examenului de promovare  în gradul profesional „superior” al funcției publice de execuție, 

consilier, clasa I, din cadrul compartimentului „Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor” al 

Comunei Săcălășeni.: 

 

1. Constituţia României, republicată. 

2. Partea I - Dispoziţii generale, Partea a III-a, Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

4.  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

5. Legea nr. 119(r1) din 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

6. Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă aprobată prin HG nr. 

64/2011. 

7. HG nr. 727/2013, privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor 

Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor 

multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976; 
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8. OUG nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare 

9. HG nr. 295 din 10 martie 2021, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a 

dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi 

actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de 

identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil 

10. Legea nr. 102/2005, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

11. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

12. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

13. Hotărârea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 

 

 

*pentru toate actele normative se va lua în considerare varianta actualizată, cu modificările şi completările 

ulterioare,  de la data publicării anunțului de examen; 

                

               Tematică: Bibliografia se va studia integral; 

 

               Informații suplimentare se pot obține la sediul Comunei Săcălășeni, localitatea Săcălăşeni, str. Unirii, 

nr. 87, județul Maramureș, tel 0262 289333, fax:  0362 780129, e-mail: primarie@sacalaseni.ro;  

 

 

 

 

 

 

PRIMARUL COMUNEI SĂCĂLĂȘENI                    SECRETARUL GENERAL al COMUNEI                   

           Emilian-Gheorghe POP                                                  Marius -Flavius BĂBAN    

 

 

 

 

Întocmit, BMF 
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