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A N U N Ţ 

Privind organizarea examenului de promovare in clasa a personalului contractual 

 

 

  Primaria comunei Borlesti, judetul Neamt, organizeaza, in conformitate cu dispozitiile art. 41, 

alin. (2), (4), (5), (6), (7), (8), art. 41.1 si art. 42 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a 

criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 

286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, examen de promovare in clasa a personalului 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Borlesti, prin 

transformarea posturilor existente in statul de functii, in care acesta este incadrat intr-un post 

prevazut cu studii superioare, pentru posturile mai jos mentionate: 

 

- 1 post de referent, grad profesional IA, clasa 0, care prin transformare va deveni 

inspector de specialitate, clasa 1, grad profesional II, in cadrul Compartimentului 

Biblioteca Comunala; 

-  

Examenul de promovare va avea loc la sediul Primariei comunei Borlesti, strada Principala, nr. 

86, in data de 25.08.2022, ora 10:00. 

 

Pentru a participa la examenul de promovare, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele 

conditii: 

- Sa fi absolvit o forma de invatamant superior acreditata, in specialitatea in care isi 

desfasoara activitatea sau considerata de institutia publica ca fiind utila pentru desfasurarea 

activitatii; 

- Promovarea intr-o functie pentru care este prevazut un nivel de studii superior se face numai 

in masura in care conducatorul institutiei publice decide ca atributiile din fisa postului sa fie 

modificate in mod corespunzator; 

 

Examenul de promovare consta in sustinerea unei probe scrise. 

 

Dosarul de înscriere la examen va conţine următoarele documente: 

a) cerere de inscriere la examen adresata primarului comunei Borlești; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupe caz; 

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului; 

Actele prevăzute la lit. c) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu 

acestea.   
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BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA 

Stabilita in vederea sustinerii examenului  

 

 

 

1. Constitutia Romaniei, republicata; (Integral) 

2. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, partea 

a VI-a; (titlul I si titlul III) 

3. Ordonanta Guvernului nr. 137/2000, privind prevenirea si sanctionarea tuturor 

formelor de discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare; (Integral) 

4. Legea nr. 53/ 2003  - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; (Integral) 

5. Legea 334/2002 – privind bibliotecile, actualizata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; (Integral) 

 

          Nota: La studierea actelor normative din bibliografie, candidatii vor avea in vedere toate 

republicarile, modificarile si completarile intervenite pana la data depunerii dosarelor de 

concurs.  

 

 

 

 

 

 

Primar, 

George MUTU 


