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Nr.252 din 12.01.2022                    
 

ANUNȚ 
 
Primăria Comunei Tamași, judetul  Bacău, organizează la sediul instituţiei, în 

data de 26.01.2021, ora 09:00, examenul de promovare în treapta  imediat superioara 
celei deţinute a următoarei funcţii contractuale  de execuţie: 

 

- 1 functie contractuala de executie Referent , clasa III, treapta II care prin 
transformare va deveni Referent, clasa III,treapta I , in cadrul Compartimentului 
Situatii de Urgenta; 
 

- Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. 
 
Condiţiile de participare la examenul de promovare în treapta  profesionala imediat 
superiora celei deţinute sunt cele prevazute de : 
 

- prevederile art.41¹- Titlul II, din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice 
aprobat prin Hotărârea nr. 286/2011, modificat şi completat prin Hotărârea nr. 
1027/2014; 

- art. 31 din Legea nr. 153/2017 lege-cadru privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice; 

- art. 554, din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ 

cu modificările şi completările ulterioare; 

Tipul probelor de examen, locul, data şi ora desfăşurării acestora: 

Examenul va avea loc la sediul Primăriei Comunei Tamasi  din strada Principala nr. 

148B  și constă în: 



 proba scrisă în data de 26.01.2022 ora 09:00 

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte. 

 
Dosarul de inscriere la  examen contine in mod obligatoriu : 
 

- Cerere de inscriere la examen; 

- Copiile rapoartelor de evaluare a performantelor profesionale  individuale din 
ultimii 3 ani de activitate; 

- Adeverinta din care sa rezulte o vechime de 3 ani de activitate de la ultima 
promovare si precizarea ca angajatul nu se afla sub o sanctiune disciplinara neradiata 
in conditiile legii , eliberata de Compartimentul Financiar Contabil , Impozite si  
Taxe , Eliberare Autorizatii Transport si Resurse Umane; 

- Referat de evaluare intocmit cu respectarea prevederilor art.41 alin (9) din H.G.nr. 
286/2011 de seful ierarhic si aprobat de conducatorul autoritatii sau institutiei 
publice. 
 
Dosarul de examen se depune de către candidaţi în termen de 5 zile lucratoare de la 
data afişării prezentului anunţ, respectiv în perioada 12.01.2022 – 18.01.2022 inclusiv, 
ora 15;00 la sediul instituției, responsabil resurse umane dna. Andrei Niculina, 
consilier superior, tel/fax 0234225025, contactprimarie@comunatamasi.ro. 

 
 

Bibliografia specifică pentru examenul de promovare în treapta profesionala  imediat 
superiora –Referent   , clasa III , treapta I  in cadrul Compartimentului Situatii de 
Urgenta : 

- Ordinul  nr.75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind 

constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru 

situaţii de urgenţă; 

-  Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare 

impotriva incendiilor; 

-  Legea nr. 481/2004 privind protectia civila , republicata;  
 
 

Bibliografie obligatorie pentru toate posturile: 
 

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

modificările şi completările ulterioare( partea a VI –a – Titlul III); 
- 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. 
 
 
Afișat în data de 12.01.2022 , la sediul Primăriei Comunei Tamași, și pe pagina de internet : 

www.comunatamași.ro. 

 

      PRIMAR ,                                                            Secretar general al Comunei Tamasi, 

MATIES ANDREI DANIEL                                                           DAVID IONUT 
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