MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Direcţia pentru Agricultură Județeană OLT
Slatina,str.Arcului nr.20,
Tel.:0249.430.538,fax:0249.416.388, e-mail:dadr.ot@madr.ro

Nr.

din 04.12.2019

A N U N Ț
DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA OLT, anunţă organizarea examenului
pentru promovarea în grad profesional imediat superior a funcţionarilor publici, în conformitate cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare și ale OUG nr. 57
privind Codul administrativ.
Condițiile de participare stabilite:
Probele stabilite pentru examen:
Selecție dosare, proba scrisă și interviul;
Condiţiile de desfăşurare a examenului:
1. Termen de depunere a dosarului de inscriere: 20 de zile de la data afişării anunţului privind
examenul de promovare în grad, la sediul D.A.J.OLT respectiv în perioada 04.12.201923.12.2019, inclusiv.
2. Locul organizarii examenului de promovare : D.A.J.OLT, Slatina, str. Arcului, nr. 20
3. Data organizării examenului :
– 06.01.2020 ora 10.00 – proba scrisă – sediul D.A.J.OLT
– 08. 01.2020 ora 09.00 – interviul – sediul D.A.J.OLT
4. Selecția dosarelor 30.12.2019, orele 10.00.
Documentele necesare pentru înscrierea la examenul de promovare în gradul profesional:
a) Formularul de inscriere, (pus la dispoziție de consilierul R.U. );
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 performantelor profesionale individuale pe ultimii 2 ani în
care funcționarul public s-a aflat în activitate.
Condiţiile de participare:
Sunt cele prevăzute la art. 479 alin. 1) din OUG nr 57/2019, privind Codul Administrativ , respectiv :
– să aibă cel putin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei din care promovează ;
– să fi obţinut cel puţin calificativul “ bine” la evaluarea anuala a performanţelor individuale in ultimii 2
ani calendaristici ;
– să nu aibă în cazierul administrativ o sanctiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.
Relaţii suplimentare se obţin la Compartimentul Resurse Umane
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BIBLIOGRAFIE pentru Serviciul Monitorizare,Inspectii tehnice ,Verificare si Control in domeniul
Agriculturii si Industriei Alimentare si Statistica Agricola,Monitorizare Piata
1. Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope;
2. HOTĂRÂRE Nr.1915 din 22 decembrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi
psihotrope;
3. Legea nr. 247/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea
deliberată în mediu și introducerea pe piață a organismelor modificate genetic;
4. Ordinul nr. 61/2012 privind autorizarea și controlul cultivatorilor de plante modificate genetic și măsuri
pentru asigurarea coexistenței plantelor modificate genetic cu cele convenționale și ecologice;
5. ORDONANTA DE URGENTA nr. 43 din 23 mai 2007 (*actualizata*) privind introducerea deliberata in
mediu a organismelor modificate genetic**);
6. Hotărârea nr. 1904/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 568/2002 privind iodarea universală
a sării destinate consumului uman, hranei pentru animale și utilizării în industria alimentară;
7. HOTĂRÂRE nr. 568 din 5 iunie 2002 (*republicată*)privind iodarea universală a sării destinate
consumului uman, hranei animalelor şi utilizării în industria alimentară*);
8. Ordonanța de urgență nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera
cerealelor și a produselor procesate din cereale;
9. TITLUL II-statutul functionarilor publici din OUG nr. 57/2019, Codul Administrativ;
10.ORDONANȚĂ nr. 137 din 31 august 2000 (**republicată**)
11.CONSTITUTIA ROMÂNIEI *** Republicată
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