
JUDEȚUL HARGHITA 

COMUNA REMETEA 

NR. ÎNREG.: 762/HR/20.01.2023. 

 

ANUNȚ 

 

În conformitate cu prevederile art.617 alin.(2),  art.618 alin.(22) și alin.(10)-(19), 

art.476-479 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările 

și completările ulterioare, Primăria comunei Remetea, organizează în data de 21 februarie 

2023, la ora 10,00 examen de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Remetea, astfel: 

- Inspector, clasa I., grad profesional asistent în cadrul compartiemntului resurse 

umane, grad profesional după promovare – principal; 

- Inspector, clasa I., grad profesional asistent în cadrul compartiemntului fond 

funciar și urbanism, grad profesional după promovare – principal; 

 

Condiţiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat 

superior celui deţinutsunt cele prevăzute de art.479 alin. (1), cu excepția literei b), din 

O.U.G. nr.57/2019 privindCoduladministrativ, 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 2ani deactivitate;  

 să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată. 

 

Bibliografia/tematica pentru inspector, clasa I, grad profesional principal – 

Compartimentul Resurse umane: 

- Constituția României, republicată cu modificările și completările ulterioare cu tematica: 

Cetăţenia, Dreptul la identitate, Simboluri naţionale, Egalitatea în drepturi, Dreptul la 

viaţă şi la integritate fizică şi psihică, 

- Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor 

de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica: 

Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri 

şi facilităţi, Accesul la educaţie, Dreptul la demnitatea personală, 

- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica: Egalitatea de şanse 



şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii, Egalitatea de şanse şi de 

tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare, 

Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea 

deciziei, 

- 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: Principiile care stau la baza 

exercitării funcţiei publice, Clasificarea funcţiilor publice. Categorii de funcţionari 

publici, 

- Titlul II din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările 

ulterioare cu tematica: Constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a 

contestaţilor, Publicitatea concursului, Atribuţiile comisiei de concurs, ale comisiei de 

soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului, 

 

Bibliografia/tematica pentru inspector, clasa I, grad profesional principal – 

Compartimentul fond funciar și urbanism: 

- Constituția României, republicată cu modificările și completările ulterioare cu tematica: 

Cetăţenia, Dreptul la identitate, Simboluri naţionale, Egalitatea în drepturi, Dreptul la 

viaţă şi la integritate fizică şi psihică, 

- Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor 

de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica: 

Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri 

şi facilităţi, Accesul la educaţie, Dreptul la demnitatea personală, 

- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica: Egalitatea de şanse 

şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii, Egalitatea de şanse şi de 

tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare, 

Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea 

deciziei, 

- 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: Principiile care stau la baza 

exercitării funcţiei publice, Clasificarea funcţiilor publice. Categorii de funcţionari 

publici, 

- Legea 18/1991 privind foncul funciar, cu modificările și completările ulterioare cu 

tematica: categoria terenurilor în funcție de destinație, Stabilirea dreptului de 

proprietate privată asupra terenurilor, 

 



Dosarul de consurs se depune de către candidați în termen 20 de zile de la data 

afișării prezentului anunț, respectiv îm perioada 20.01.2023.-08.02.2023. ora 16,00 

și conține în mod obligatoriu: 

- Formularul de înscriere; 

- Copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de 

resurse umane învedereaatestării vechimii în gradul profesional din care se 

promovează; 

- Copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din 

ultimii 2 ani de activitate; 

- Adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării 

situaţiei disciplinareafuncţionarului public, în care se menţionează expres dacă 

acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, caresă nu fi fost radiată; 

- Dovada obţinerii numărului minim de credite prin participarea la programe de 

formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite 

de studiu, în condiţiile legii, sau a urmării unei forme de perfecţionare profesională 

cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate. 

 

Concursul va consta într-o probă scrisă de verificare a cunoștințelor și inetrviu. 

Relații suplimentare pot fi obținute la compartimentul resurse umane. 

 

Remetea la 20 ianuarie 2023.  

        PRIMAR 

        Laczkó-Albert Elemér 

 

 

Întocmit, 

Nagy-Menyhárt Szidónia 

Inspector 

 

 


