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PRIMĂRIA COMUNEI ȘTEFĂNEȘTII DE JOS cu sediul în Șos. Ștefănești nr. 116, comuna 

Ștefăneștii de Jos, județ Ilfov organizează examen pentru promovarea în grad profesional imediat 

superior următor celui deținut a următoarelor funcții publice de execuție: 

 

– Consilier, clasa I, grad profesional Asistent – Compartiment Administrativ, Secretariat, IT și 

Monitor Oficial Local promovare în funcția publică de execuție de Consilier, clasa I, grad 

profesional Principal 

– Inspector, clasa I, grad profesional Asistent – Compartiment Administrativ, Secretariat, IT și 

Monitor Oficial Local promovare în funcția publică de execuție de Inspector, clasa I, grad 

profesional Principal 

– Inspector, clasa I, grad profesional Asistent – Compartiment Registru Agricol promovare în 

funcția publică de execuție de Inspector, clasa I, grad profesional Principal 

 

Examenul are la bază principiile competiției deschise, transparenței, meritelor profesionale, 

competenței precum și cel ale egalității accesului la funcțiile publice ale fiecărui cetățean care 

îndeplinește condițiile legale. Poate participa la concursul de promovare în grad profesional superior 

imediat al celui deținut, funcționarul public care îndeplinește cumulativ următoarele condiții prevăzute 

de art. 479 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

cu modificările și completările ulterioare : 

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

c) să fi obținut cel puțin calificativul "bine" la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 

ani de activitate; 

d) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată. 

   Examenul va avea loc la sediul Primăriei Comunei Ștefăneștii de Jos din Șos. Ștefănești nr. 

116, comuna Ștefăneștii de Jos , județ Ilfov, în data de 28 Noiembrie 2022, începând cu ora 1100, proba 

scrisă. Interviul va avea loc în data de 14.10.2022 ora 11:00. 

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei Comunei Ștefăneștii de Jos din Șos. Ștefănești 

nr. 116, comuna Ștefăneștii de Jos, județ Ilfov în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe 

site-ul primăriei și la avizier, respectiv de la data 28.10.2022 până la data de 16.11.2022, ora 16:00. 

Selecția dosarelor de concurs se realizează în 5 zile lucrătoare de la expirarea datei limită de depunere 

a dosarelor, cu mențiunea „ADMIS” sau „RESPINS”. Afișarea rezultatelor se va face până în data de 

23.11.2022 la locul desfășurării concursului și pe pagina de internet a instituției publice organizatoare. 

Secretariatul comisiilor va fi asigurat de către doamna Grigore Georgiana Adriana – Referent 

Asistent Primăria Ștefăneștii de Jos. 

 



 

Bibliografie/Tematică comună pentru susținerea examenului de promovare în grad profesional 

imediat superior următor celui deținut : 

- Constituția României, republicată; 

- Titlul I și II ale părții a VI-a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 212/2018 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 

554/2004 și a altor acte normative; 

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Hotărârea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public; 

 

 

Bibliografia și tematica propuse pentru Compartimentul Administrativ, Secretariat, IT și 

Monitor Oficial Local : 

- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor; 

- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu; 

- Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate; 

- Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996; 

- Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică; 

- Legea nr. 179/2022 privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public; 

- Ordonanța nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către 

autoritățile publice centrale și locale; 

 

Bibliografia și tematica propuse pentru Compartimentul Registru Agricol : 

- Ordonanța nr. 28 din 27 august 2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 98/2009 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul 

agricol; 

- Hotărârea nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024; 

- Legea fondului funciar nr. 18/1991; 

- Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 

- Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și 

celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii 

nr. 169/1997; 

- Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri 

adiacente; 

- Hotărârea nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, 

atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 

terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în 

posesie a proprietarilor; 

- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică; 



 

- Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din 

sectorul agricol; 

- Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate 

în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în 

administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea 

Agenției Domeniilor Statului; 

 

La studierea actelor normative din bibliografie, se vor avea în vedere inclusiv republicările, 

modificările și completările acestora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.PRIMAR, 

prin VICEPRIMAR, 

GHEORGHIȚĂ VIRGILIU MIRCEA DANIEL 

Conf. Ordinului Prefectului Județului Ilfov nr. 50/15.02.2022 

 

 


