
JUDEȚUL HARGHITA 

COMUNA REMETEA 

NR. ÎNREG.: 1078/HR/31.01.2023. 

 

ANUNȚ CONCURS 

 

Primăria comunei Remetea, cu sediul în comuna Remetea, P-ța. Cseres Tibor, nr.4, 

județul Harghita în baza prevederilor H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual 

din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, organizează concurs/examen de promovare 

în grad profesional a personalului contractual în cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Remetea după cum urmează: 

- din inspector de specialitate, grad profesional II., studii superioare la 

Compartimentul agricol și resurse naturale, în gradul profesional I, studii 

superioare 

 

Condiții de participare la concurs: 

Pentru a participa la concursul de promovare în grad sau treaptă profesională, 

personalul contractual trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute la art.72 

alin.2 din H.G. nr.1336/2022, și anume:  

-candidatul trebuie să fi obţinut calificativul "foarte bine" la evaluarea 

performanţelor profesionale individuale de cel puţin două ori în ultimii 3 ani în care acesta 

s-a aflat în activitate şi să aibă o vechime de minimum 3 ani în gradul profesional deţinut. 

 

Dosarul de concurs: 

Se depune la Compartiementul de Resurse Umane, în termen de 10 zile lucrătoare 

de la data afișării anunțului privind organizarea concursului de promovare, respectiv în 

perioada 31.01.2023 – 13.02.2023, și conține în mod obligatoriu: 

- cerere de înscriere la examen adresată conducătorului instituției publice; 

- adeverință eliberată de compartimentul Resurse umane privind vechimea în gradul 

profesional din care se promovează precum și adeverință din care să rezulte situaţiei 

disciplinară, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune 

disciplinară, care să nu fi fost radiată. 

- copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din care 

să rezulte că a obținut calificativul ”foarte bine” la evaluarea performențelor 

profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat 

în activitate; 

 



Data, ora și locul desfășurării concursului de promovare: 

Concursul de promovare în grad profesional pentru personalul contractual din 

cadrul Primăriei Comunei Remetea, se  va desfășura la sediul Primăriei în data de 

22.02.2023, ora 10,00. 

 

Bibliografia: 

- Constituția României, cu modificările și completările ulterioare; 

- O.U.G. nr.57/2019 privind Codul amdinistrativ (art.154-158) cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Ordonanța Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Lege nr.18/1991 privind fondul funciare (Cap.I), cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

 

Remetea la 31 ianuarie 2023. 

PRIMAR 

Laczkó-Albert Elemér 

 

 

 

Întocmit, 

Nagy-Menyhárt Szidónia 

Inspector Resurse Umane 

 

 

 

 

 

 


