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ANUNȚ 
 
Primăria Comunei Tamași, jud. Bacău, organizează la sediul instituţiei, în data de 

18 iunie 2021, ora 09:00, examenul de promovare în grad profesional imediat superior 
celui deţinut a următoarelor funcţii publice de execuţie: 
- Consilier clasa I grad profesional superior  în cadrul Serviciului Public Comunitar Local 
de Evidenţa Persoanelor, Compartiment Evidenţa Persoanelor 
 
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. 
Probă scrisă va fi sustinuta in data de 18.06.2021 ora 09.00, interviul  va fi susţinut, de 
regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. 
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi „admis” la etapa 
precedentă. 
 
Condiţiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior 
celui deţinut sunt cele prevăzute de art. 479 alin. (1), cu excepţia literei b), din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
respectiv: 
- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care 
promovează; 
- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în 
ultimii 2 ani de activitate; 
- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată. 
 
Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data 
afişării prezentului anunţ, respectiv în perioada 17.05.2021 – 04.06.2021 inclusiv, ora 
15;00 la sediul instituției, responsabil resurse umane dna. Andrei Niculina, consilier 
superior, tel/fax 0234225025, contactprimarie@comunatamasi.ro 
 
Dosarul de concurs conţine în mod obligatoriu: 
- copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse 
umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; 
- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din 
ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate; 
- 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; 
- formularul de înscriere 

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de 
documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către 
secretarul comisiei de concurs. 

 
 
 

 
 



Bibliografia specifică pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat 
superior: 

- Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 
acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecţia datelor); 

- O.G. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; 
- Legea 544/200 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 
- O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate 

ale cetăţenilor români; 
- H.G. nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a 

dispoziţiilor O.U.G. nr. 97/2005  privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de 
identitate ale cetăţenilor români. 

 
Bibliografie obligatorie pentru toate posturile: 

- Constituţia României, republicată; 
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ cu 

modificările şi completările ulterioare - titlul I şi II ale părţii a VI-a; 
-  Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 

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

bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv 
republicările, modificările şi completările acestora. 
 

TEMATICĂ 
 

1. Constituția României, republicată; 
2. Reglementări în domeniul funcției publice; 
3. Reglementări privind aplicare unitară a dispoziţiilor legale  privind evidenţa, 

domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români 
 
Afișat în data de 17 mai 2021 la sediul Primăriei Comunei Tamași, cât și pe pagina de internet a 
ANFP și www.comunatamași.ro. 
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