
  

                                                                                                               

 

 
 

Nr. 10952 din 25.05.2012 
 

 
A N U N Ţ, 

 
Având în vedere prevederile art. 65 din Legea nr.188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, 

 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj, organizează concurs de 
promovare în grad profesional, în data de 27.06.2012 (proba scrisă) şi în data de 
29.06.2012 (interviul) la  sediul din Tg. Jiu, str.  Lt. Col. Dumitru Petrescu, nr. 1, pentru 
următoarele funcţii publice de execuţie rezervate promăvării în Planul de ocupare al 
funcţiilor publice pentru anul 2012 : 
-  1 funcţie publică de execuţie de inspector clasa I, grad profesional superior. 

 
Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data 

afişării anunţului privind organizarea concursului de promovare şi conţine în mod 
obligatoriu: 
    a) 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 şi a 
treptei de salarizare; 
    b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 
2 ani; 
    c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HG 611/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Proba scrisă va avea loc  în data de 27.06.2012, ora 900, la sediul AJOFM Gorj din 
Municipiul Tg. Jiu, judeţul Gorj, str. Locotenent Colonel D-tru Petrescu nr. 1. 
 

Probele stabilite pentru concurs sunt: 
- proba scrisă, în data de 27.06.2012, ora 900;- interviul, în data de 29.06.2012, ora 1200. 
  Bibliografia întocmită în baza propunerilor compartimentelor de specialitate este 
anexată la prezentul anunţ. 
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AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA   Anexă 
FORŢEI DE MUNCĂ GORJ 

 
BIBLIOGRAFIA, 

 
 

Pentru concursul organizat în vederea promovării în grad profesional în anul 2012 
 

� Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 

forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 

�  H. G. nr. 174 din 20 februarie 2002 privind aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările;  

� Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată 2, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

� Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările; 

 
� Legea nr. 202/2006  privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă, republicată; 
 

� H.G. 1610/2006 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
� H. G. 377/2002 pentru aprobarea Procedurii privind accesul la măsurile pentru 

stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţi de finanţare şi instrucţiunile de 
implementare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
� LEGE nr. 72 din 26 martie 2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi 

studenţilor; 
 
� LEGE nr. 116 din 15 martie 2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii 

sociale; 
 

� HOTĂRÂRE nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 
şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

 


