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ANUNŢ
privind examenul/concursul de promovare a personalului contractual, din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, în grad/treaptă profesională superioară

Primăria comunei Mihail Kogălniceanu organizează examen/concurs de 
promovare în grad/treaptă profesională superioară a personalului contractual din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului pentru următoarele posturi:

1. – inspector de specialitate gradul I – compartiment situaţii de urgenţă
2. - bibliotecar gradul I – bibliotecă
3. - muncitor calificat III – compartiment alimentare cu apă – 2 posturi
4. – muncitor calificat III – compartiment administrativ-gospodăresc – 2 posturi

Potrivit dispoziţiilor art. 5 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a 
examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul 
Ialomiţa, aprobat prin dispoziţia nr. 3/21.01.2013, pentru a participa la examenul de 
promovare în gradul/treapta profesională imediat superioară celei deţinute, personalul 
contractual trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional sau în treapta profesională din 
care promovează;
    b) să fi obţinut calificativul "foarte bine" la evaluarea performanţelor profesionale 
individuale în ultimii 2 ani;

Proba scrisă a examenului/concursului va avea loc în data de 18 martie 2013, ora 
10,00, iar interviul în data de 20 martie 2013, ora 10,00, la sediul Primăriei Mihail 
Kogălniceanu.

Dosarul de înscriere la examenul de promovare se va depune la sediul 
Primăriei Mihail Kogălniceanu – secretar Vişan Tudorita, tel. 0243272058, până la 
data de 15 februarie 2013 inclusiv şi va conţine următoarele:

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de 
resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional sau treapta 
profesională din care se promovează;



b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din 
ultimii 2 ani;

c) formularul de înscriere.

Tematica şi bibliografia de examen/concurs

- inspector de specialitate gradul I – compartiment situaţii de urgenţă

• Legea  nr.  477/2004  privind  Codul  de  conduită  a  personalului  contractual  din 
autorităţile şi instituţiile publice.

• Legea nr. 307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor, actualizată.
• Legea nr. 195/2001 – Legea voluntariatului, republicată.
• HG 1489/2004 organizarea si funcţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de 

urgentă, cu modificările şi completările ulterioare.
• Ordin nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura 

organizatorica  si  dotarea  serviciilor  voluntare  pentru  situaţii  de  urgenţă,  cu 
modificările şi completările ulterioare.

• Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, actualizată.
• H.G. 1579/2005 pentru aprobarea statutului personalului voluntar din serviciile de 

urgenţa voluntare
• O.G. nr.88/2001 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea serviciilor publice 

comunitare pentru situaţii de urgenta, actualizată.
• O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al situaţiilor  de 

urgenta, actaulizată.
• Ordinul  nr.  712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor  generale privind instruirea 

salariaţilor in domeniul situaţiilor de urgenta, actualizat.
• H.G. nr. 762/2008, pentru aprobarea Strategiei naţionale de prevenire a situaţiilor 

de urgenţă.
• O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia  mediului,  cu modificările  şi  completările 

ulterioare;
• Ordinul  nr.  1.259/2006  pentru  aprobarea  Normelor  privind  organizarea  şi 

asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii 
de protecţie civilă

• H.G. nr. 1474/2006 pentru aprobarea Regulamentului de  planificare, organizare, 
pregătire  şi  desfăşurare  a  activităţii  de  prevenire  a  situaţiilor  de  urgenta,  cu 
modificările şi completările ulterioare;

• Ordinul  nr.  3/2011  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  avizare  şi 
autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă.

• H.G.  nr.  1491/09.09.2004  pentru  aprobarea  Regulamentului-cadru  privind 
structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor 
operative pentru situaţii de urgenţă.



- bibliotecar gradul I – bibliotecă

• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 
autorităţile şi instituţiile publice.

• Legea nr. 334/2002 – Legea bibliotecilor, republicată (r2), actualizată.
• Legea nr. 277/2006 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2006 pentru 

modificarea si completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002.
• Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi 

răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor 
sau instituţiilor publice, actualizată.

- muncitor calificat III – compartiment alimentare cu apă 

• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 
autorităţile şi instituţiile publice.

• Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, actualizată;
• Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului de alimentare cu apă şi 

canalizare Mihail Kogălniceanu.  

– muncitor calificat III – compartiment administrativ-gospodăresc

• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 
autorităţile şi instituţiile publice.

• H.G. nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 
utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de 
munca.

• Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă – capitolul IV, actualizată. 

Primar
Dinu Alexandru
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