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A N U N Ț 

 
       În conformitate cu dispoziţiile art. 478, art. 479 și art.618 alin.22 din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi dispozițiile din  
H.G.R. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria orașului  Panciu 
organizează în data de 19 decembrie 2022, la ora 10 : 00  examen de promovare în grad profesional 
superior celui deținut pentru funcția publică de execuție: 

 consilier , clasa I, grad profesional principal în cadrul biroului registru agricol și evidență 
funciară; 

Condiţiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui 
deţinut sunt cele prevăzute de art. 479 alin. (1), cu excepția literei b), din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și 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; 
 
BIBLIOGRAFIA  
1. Constituția României, republicată; 
2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 
discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 
4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și 
completările ulterioare ; 
5.Legea nr.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 ; 
6.Ordonanța Guvernului  nr. 28 privind registrul agricol cu modificările și completările ulterioare; 
7.Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil în materia arendării cu modificările și completările 
ulterioare (art. 1836- art. 1850); 
8.Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul 
agricol cu modificările și completările ulterioare; 
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TEMATICA 
1. Constituția României, republicată; 
  Titlul II - Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale,  
  Titlul III- Autorităţile publice; 
2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 
discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Egalitatea în activitatea economică și în materie de angajare și profesie; 
 -Accesul la serviciile administrative și juridice, de sănătate ,la alte servicii,bunuri și facilități; 
 -Consiliul Național pentru combaterea discriminării ; 
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 
 -Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii;  
- Egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație,la sănătate,la cultură și 
la informare; 
 -Agenția Națională pentru egalitate de șanse între femei și bărbați;  
 -Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor privind discriminarea pe criteriul de sex; 
4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și 
completările ulterioare cu tematica Partea a VI-a, Titlul I - Dispoziţii generale Partea a VI-a, Titlul II - 
Statutul funcţionarilor publici; 
5.Legea nr.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 ; CAPITOLUL III  - Exercitarea dreptului de preempţiune ; 

6.Ordonanța Guvernului  nr. 28 privind registrul agricol cu modificările și completările ulterioare; 

CAPITOLUL II Organizarea, completarea, controlul şi centralizarea datelor din registrul agricol; 

7.Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil în materia arendării cu modificările și completările 
ulterioare (art. 1836 - art. 1850); 
8.Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul 
agricol; CAPITOLUL II - Procedura de obţinere a atestatului de producător ; 
 
Dosarul  se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării prezentului anunţ 
respectiv în perioada 16.11.2022- 05.12.2022 ora 16 : 00 şi conţine în mod obligatoriu: 
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3 din HG nr. 611/2008 
b) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în 
vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; 
c) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de 
activitate; 
d) 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. 
Examenul constă în trei etape: 
-selecția dosarelor ; 
-proba scrisă ; 
-proba interviu ; 
Selecția dosarelor de înscriere se face în termen de maximum cinci zile lucrătoare de la data 
expirării termenului de depunere a dosarelor,respectiv până la data de 12.12.2022. 
 
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la compartimentul resurse umane din cadrul Primăriei orașului 
Panciu. 
 

   PRIMAR, 

 MĂRĂSCU NICOLAI        
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