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Nr.  4104/29.03.2022 
ANUNŢ 

 

Având in vedere prevederile Hotărârii 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, precum si pe cele ale Dispoziţiei Primarului 
nr.15/2017 privind aprobarea regulamentului de promovare in grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Tăuţii 
Măgherăuş  
 

PRIMĂRIA  ORAŞULUI TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ ORGANIZEAZĂ,  
ÎN DATA DE 13.04.2022 ORA 10 CONCURS DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL A  

PERSONALULUI CONTRACTUAL  
 

 Conditii de participare: 
  

Candidatul trebuie sa fi obtinut calificativul “foarte bine” la evaluarea performantelor profesionale 
individuale cel putin de doua ori in ultimii 3 ani, in care aceasta s-a aflat in activitate. 

 
Dosarul de concurs: 
Pentru înscrierea la examenul de promovare candidatii vor prezenta un dosar de examen care va 

contine urmatoarele documente: 
 

a) Cerere de înscriere la examen adresată conducatorului institutiei publice; 
b) Referatul de evaluare întocmit de seful ierarhic; 
c) Adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul 

profesional sau în treapta profesionala din care se promovează, precum și adeverinta din care să 
rezulte ca angajatul nu se afla sub o sanctiune disciplinara neradiata în conditiile legii; 
 
Modalitatea de desfasurare a examenului: 
Testarea cunostintelor se va realiza printr-o probă scrisă susținută la sediul Primariei orașului Tautii-

Magheraus în data de 13.04.2022 ora 10.00.  
Fiecare candidat va redacta o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de catre comisia de 

examinare. 
Este declarat admis candidatul care a acumulat minim 50 de puncte in urma notarii de catre comisia 

de examinare in baza urmatoarelor criterii: 
a) Cunostinte teoretice necesare functiei evaluate 
b) Abilitati de comunicare 
c) Capacitate de sinteza 
d) Complexitate, initiativa, creativitate 

 
 
 
 
 



 
  
 

BIBLIOGRAFIE 
1. Constitutia Romaniei; 
2. Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ – Partea VI, Titlul III, 

Capitolele I, III, IV, V 
3. Ordonanta guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
4. Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
5. Ordonanţa 28/2008 cu modificările si completările ulterioare privind registrul agricol;  
6. Legea 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în 

extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în 
administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea 
Agenţiei Domeniilor Statului 

 
TEMATICA: 

1. Constituţia României, republicată - Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale - Titlul II; 
2. Prevederi generale aplicabile personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice. Drepturi şi 

obligaţii ale personalului contractual din administraţia publică, precum şi răspunderea acestuia. 
Încadrarea şi promovarea personalului contractual. Managementul personalului contractual din 
administraţia publică şi gestiunea raporturilor juridice  

3. Reglementari privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare 
4. Reglementari privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; 
5. Reglementari privind registrul agricol; 
6. Reglementari privind vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan și privind privatizarea 

societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie 
agricolă 
 
NOTA: Se vor avea in vedere formele la zi ale actelor normative din bibliografie. 

 
 
 

 
 
Informaţii suplimentare cu privire la bibliografie, respectiv tematica si modalitatea de desfasurare a 
examenului se pot obţine  la secretarul comisiei de concurs doamna Roman Georgeta Inspector 
superior – Compartiment Resurse Umane. 
 

 
Afișat azi 30.03.2022 – la afișier și pe site. 


