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 Nr. 5325 / 13.10.2022 
 

A N U N Ţ  
 

Primăria comunei Teasc organizează, în conformitate cu dispoziţiile art. 41 alin. (1), (2), (7), 

(8)  și art. 451 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 Guvernului nr. 286/2011 cu modificările şi completările 

ulterioare, examen de promovare a personalului contractual de execuție prin transformarea postului 

în gradul/treapta imediat superior/superioară, în data de 26 octombrie 2022, astfel: 
 

I Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor  

 -1 post de inspector de specialitate gradul II, care prin transformare, va deveni gradul I 

II Compartiment Administrare gospodărească și guard 

 -1 post de șofer treapta II, care prin transformare, va deveni treapta I  

III Compartiment Protecția mediului 

 -1 post de referent treapta II, care prin transformare, va deveni treapta I  

IV Compartiment Arhivă 

 -1 post de arhivar treapta II, care prin transformare, va deveni treapta I  

CONDIŢII DE PARTICIPARE: 
 Pentru a participa la examenul de promovare, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele 

condiţii: 

• să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul din care promovează; 

• sa fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel 

puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care aceştia s-au aflat în activitate. 

 Examenul de promovare constă în susținerea unei probe scrise. 

 Dosarul de înscriere la examen se va depune la sediul Prmăriei comunei Teasc, în termen de 5 

zile lucrătoare de la data publicării anunțului şi va cuprinde: 

 cererea de înscriere la examen; 

 adeverință în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; 

 copii a cel puțin 2 rapoarte de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani în 

care angajatul s-a aflat în activitate și la care a obținut calificativul “foarte bine”. 

 

Data limită de depunere a dosarelor de participare la examenul de promovare este 19  

octombrie  2022. Acestea se vor depune la registratura instituţiei. 

Verificarea dosarelor depuse se va face în data de 20 octombrie 2022, urmând să se afişeze 

lista cu candidaţii admişi / respinşi. 

SUSŢINEREA EXAMENULUI: 
Examenul constă în susţinerea unei probe scrise. 
Proba scrisă va avea loc în data de 26 octombrie 2022 la sediul Primăriei comunei Teasc, 

situat în sat Teasc, str. Bechetului, nr. 197, sala de şedinţe, orele 10,00. 
Proba scrisă constă în elaborarea unei lucrări. 

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

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ: 
a) Constituția României, republicată; 



b) OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

PARTEA a III-a Administrația publică locală, PARTEA a VI-a, Titlul III, Personalul contractual 

din autoritățile și instituțiile publice și PARTEA a VIIa Răspunderea administrativă, cu  

modificările și completările ulterioare; 

c) Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

d) Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 

BIBLIOGRAFIE SPECIFICĂ 

I  Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor 

a) Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 

publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele 

de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările ulterioare; 

c) Hotărârea Guvernului nr. 1375/2006 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

unitară a dispoziţiilor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor 

români, cu modificările ulterioare; 

d) Hotărârea Guvernului nr. 839/2006 - privind forma şi continutul actelor de identitate, ale 

autocolantului, privind stabilirea reşedintei şi ale cărţii de imobil ulterioare; 

 

II  Compartiment Administrare gospodărească și guard 

a) Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă: Cap. 4 – Obligaţiile lucrătorilor – 

art. 22 şi 23 

b) O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice cu modificarile si completarile la zi; 

c) HG. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta a 

Guvernului nr. 195/2002. cu modificarile si completarile la zi; 

d) HG nr. 38 din 16 ianuarie 2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor care 

efectueaza activitati mobile de transport rutier.  

 

III  Compartiment Protecția mediului 

a) OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare; 

b) Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare; 

c) OUG 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

d) OUG 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare; 

 

III  Compartiment Arhivă 

Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată; 

a) Instrucțiuni privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente, aprobate de 

conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul nr. 217/1996; 

b) Legea nr. 319/2006 securităţii şi sănătăţii în muncă; 

c) Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de solutionare a petitiilor; 

d) Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.  

 

 Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Teasc, secretar comisie – 

Băltărețu Camelia. 

 

 Afișat  în data de 13.10.2022. 

Primar,  

Nițu Marin 


