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ANUNT CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA CONCURSULUI DE 

PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL 
Având în vedere 

 

-  art. 121, alin.1, lit.a, alin.2, lit.a, art. 122, alin.1, art. 125,  art. 126, alin.2 din H.G. NR. 

611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, 

-  în temeiul art. 56, lit.a din Legea nr. 188/1999, cu privire la Statutul funcţionarilor publici ( r2), 

formulam  

 
 

Primaria Comunei Bixad organizeaza concurs de promovare pentru urmatoarele functii publice 

de executie: 

1. funcţia publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional asistent, in funcţia 

publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul 

compartimentului juridic si  agricol  

2. funcţia publica de executie de referent, clasa III, grad profesional principal, in funcţia publica 

de executie de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul compartimentului de  

asistenta  sociala  si autoritate  tutelara, începând cu data de 09.01.2019. 

 

A) CONDIŢII DE PARTICIPARE 

a) Data  organizării concursului de promovare pentru funcţiile publice de executie de 

consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul compartimentului juridic si  

agricol , respectiv funcţia publica de executie de referent, clasa III, grad profesional, 

superior din cadrul compartimentului de  asistenta  sociala  si autoritate  tutelara: 

09.01.2019, orele 10,00 - proba scrisa; 11.01.2019, orele 14,00 – interviul ; 

b) Locul desfăşurării concursului de recrutare: sediul Primăriei comunei Bixad, judeţul Satu 

Mare; 

c) Locul depunerii dosarelor: sediul Primăriei comunei Bixad, judeţul Satu Mare; 

d) Termenul de depunere a dosarelor:  20  zile de la publicarea anunţului la sediul Primariei 

si pe pagina de internet - 26.11.2018-17.12.2018; 

Condiţii Specifice care trebuie indeplinite cumulativ: candidatii trebuie:  

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

b)  să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 

ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate; 

 c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei 

legi. 



 

*  Bibliografie, pentru concursul de promovare pentru funcţia publica de executie de 

consilier, clasa I, grad profesional asistent, in funcţia publica de executie de consilier, clasa 

I, grad profesional principal din cadrul compartimentului juridic si  agricol  

1) Constituţia României;  

2) Legea nr. 188/1999 cu privire la Statutul funcţionarilor publici ( r2);  

3) Legea nr. 7/2007  privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;  

4) Ordonanța Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol; 

            5) Ordinul  Nr. 289/147/7325/2017/437/1136/2018/1588/2017/3/2018 din 17 august 2017 

pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru 

perioada 2015 – 2019; 

 

*  Bibliografie, pentru concursul de promovare pentru funcţia publica de executie de 

referent, clasa III, grad profesional principal, in funcţia publica de executie de referent, clasa III, 

grad profesional superior din cadrul compartimentului de  asistenta  sociala  si autoritate  tutelara 

1) Constituţia României;  

2) Legea nr. 188/1999 cu privire la Statutul funcţionarilor publici ( r2);  

3) Legea nr. 7/2007  privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;  

4) Legea nr.448/2006 cu privire la protectia si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată; 
5) Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei; 
 

 
Secretar, atât  pentru comisia de concurs, cat şi pentru comisia  pentru 
soluţionarea contestaţiilor, numita – Torz Marioara Manuela referent, III , în 
cadrul Primăriei comunei Bixad, judeţul Satu Mare. 

 


