ROMANIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
COMUNA FRUMUŞANI,

INSTITUTIA PRIMARULUI COMUNEI FRUMUSANI
Str. Principala nr.81, Sat Frumușani, Comuna Frumușani
e-mail: office@primaria-frumușani.ro
Telefon / Fax : 0242.516.012

Nr.5160/21.10.2020
ANUNT
Primăria Comunei Frumușani organizează la sediul Primăriei Comunei Frumușani, Jud.
Călărași examen pentru promovare in grad profesional a unor funcționari publici de execuție din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Frumușani, după cum urmează:
- un funcționar public de execuție – Referent clasa III, grad profesional Principal - din
cadrul Compartimentului Registru Agricol;
Candidații trebuie sa îndeplinească cumulativ, condițiile prevăzute la art.479 alin.1 din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completările ulterioare
CALENDARUL ORGANIZARII EXAMENULUI
TERMEN DEPUNERE DOSARE:21.10.2020 – 12.11.2020, ora 14,00
SELECȚIA DOSARELOR: 13.11.2020-19.11.2020
CONTESTATII EVALUARE DOSARE: 20.11.2019
PROBA SCRISA: 24.11.2020, ORA 11.00
INTERVIUL: 26.11.2019, ORA 11.00
Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Frumușani, jud. Călărași,
Date de contact: Secretariat UAT Frumușani DL Bonciu-Zanfirachi Marius, tel/fax 0242.516.012, email: office@primaria-frumusani.ro,
CONDIȚII GENERALE DE INSCRIERE LA CONCURS:
o
o
o
o
o
o
o
o

au cetăţenie română, cetăţenia altor state membre ale UE sau a statelor aparținând Spațiului
Economic European și domiciliul în România.
au absolvit studii medii cu diploma de Bacalaureat
cunosc limba română scris şi vorbit.
au vârsta minimă reglementată de prevederile legale.
au capacitate deplină de exercițiu.
au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează.
îndeplinesc condițiile de studii şi vechime sau alte condiții specifice potrivit postului scos la
concurs .
Nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra
statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiției, de fals ori a unor fapte de corupție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției,
cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

CRITERII DE EVALUARE PENTRU INTERVIU:
1

-

abilități de comunicare;
capacitate de analiză si sinteză;
abilitățile impuse de funcție;
motivația candidatului
comportamentul in situații de criză

CONDIȚII DOSAR INSCRIERE CONCURS
Pentru examenul de promovare (funcții publice de execuție), dosarul va cuprinde documentele,
prevăzute de art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările si completările ulterioare.

Bibliografie examen promovare in grad
REGISTRU AGRICOL
1. Constituția României, republicata;
2. Titlul I si II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările
si completările ulterioare;
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sancționarea tuturor formelor de
discriminare, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse si de tratament intre femei si bărbați, republicata,
cu modificările si completările ulterioare;
5. OG NR 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluționare a petițiilor, cu modificările si
completările ulterioare.
6. Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările și
completările ulterioare;
7. OG nr. 28/2008 aprobată prin Legea nr. 98/2009 privind Registrului Agricol cu modificările și
completările ulterioare.
8. HG 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător cu modificările și
completările ulterioare.
9. OG nr.33/2002 aprobată prin Legea 223/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi
adeverințelor de către autoritățile publice centrale şi locale.
10. Legea 7/1996 Legea cadastrului si publicității imobiliare actualizata.
11. Legea 247/2005 privind reforma in domeniile proprietății si justiției, precum si unele masuri
adiacente - TITLUL X - Circulația juridica a terenurilor.
12. HG nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024.
13. Ordinul nr. 734/480/1003/3727/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a
registrului agricol pentru perioada 2015-2019
14. LEGE Nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pieței produselor din
sectorul agricol, cu modificările si completările ulterioare;
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