ANUNT
Prim6ria comunei Ghidigeni, judeful Galafi, organizeazd concurs pentru promovarea in grad
profesional imediat superior celui de{inut:,

- 1 post - bibliotecar, gradul profesional IA in cadrul Compartimentului Cultura;
- I post - inspector, gradul profesional I in cadrul Compartimentului Cadastru;
Concursul se organizeazd,la sediul Prim[rieiGhidigeni, jude]ul Gala]i, in sala de qedinle a

Consiliului Local Ghidigeni, in data de 16.07.2020, ora 10 - proba scris6.

in vederea participlrii la examenul de promovare

?n grad

profesional imediat superior celui

definut personalul contractual trebuie sd indeplineascl condilia prevdzutd,la art. 43 alin. (3) din H.G.

nr. 28612011 s5

fi

obtinut cel putin calificativul

"

foarte bine"

la

evaluarea performantelor

profesionale individuale cel pufin de doud ori in ultimii 2 ani, in care acesta s-a aflat in activitate.

BIBLIOGRAFIA / TEMATICA stabilitl pentru examenul/concursul de promovare in
grad professional

Compartiment Cultura

- bibliotecar, gradul profesional IA

TEMATICA

o
o
o
o
o
.
o
o

Rolul gi func(iile bibliotecii contemporane;
Codul de conduita a personalului
Informarea bibliograficd gi documentard in bibliotecile publice;

Dezvoltareacolecfiilor;
Evidenta, gestionarea gi organizarea colec{iilor;

Relatiile bibliotecii cu publicul. Comunicarea colecfiilor. Anima{ia culturald.
Tipuri de cataloage in biblioteca public[;
Catalogarea documentelor. Tipuri de cataloage, tipuri de descriere, metode de catalogare, surse de

informare;

o

Administratia publica locala: Principii specifice aplicabile administra(iei publice locale, atributiile
primarului, atributiile Consiliului local.

o

Personalul contractual din autoritAtile gi instituliile publice

BIBLIOGRAFIE

o
o

Biblioteconomie: Manual. Bucuregti: ABBPR, 1994,1l3 p. (cota IV 6.501).

Ciorcan, Marcel.Informarea bibliograficd

li

documentard

in

bibliotecile publice.

Bucuregti:CPFPIC, 1997, 57 p.

o

Codul etic

al

bibliotecarului http://anbpr.org.ro/wp-content/uploads/Z}17112/Codul-etic-al-

bibliotecarului.pdf

o
o

Legea Bibliotecilor nr.33412002, republicatd gi actualizatd;

Ordinul

nr.

2249 din

9

iunie 2009 pentru aprobarea formularelor tipizate generale

de

biblioteca-la reglementari aplicabile in BVAU:

.

http:llghid-pentru-bibliotecari.arc-software.ro/doku.php?id:monitorizare.-evaluare.-raportare.statistica-de-bibl ioteca-bib li oteci-publ ice

o

Ordonanta de Urgentd nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu

ulterioare: PARTEA

a III-a

-

modificlrile qi completdrile

Administratia publica locala si PARTEA a VI-a

-

Statutul

func(ionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administra{ia public6
eviden(a personalului

plitit din fonduri publice: TITLUL IIl -

qi

Personalul contractual din

autoritAtile 9i instituliile publice.

Compartiment Cadastru- inspector, gradul profesional

I

TEMATICA

o

Legea nr.7l1996

- legea cadastrului gi a publicitSfii

imobiliare, republicat6, cu modific[rile gi

complet6rile ulterioare:

- Regimul general al cadastrului qi publicit[1ii imobiliare;
- Organizarea lucrdrilor sistematice de cadastru in vederea inscrierii in cartea funciard;
o Ordinul nr. 53412001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului
general, cu

modificlrile qi completdrile ulterioare:

-

Delimitarea cadastrald a unit6lilor administrative-teritoriale;

o

Hot[rdrea nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire,

Conlinutul planului cadastral;
Criteriile de imp6(ire a terenurilor dup6 destinalii;
Criteriile de clasificare a terenurilor dupi destinafii;
Criteriile de clasificare qi identificare

a

categoriilor de folosinfl a terenurilor gi a constructiilor;

atribuliile gi func{ionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privatd asupra

terenurilor, a modelului gi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum gi punerea in
posesie a proprietarilor, cu modificdrile qi complet6rile ulterioare:

Atribu{iile comisiilor comunale;

titlurilor

Punerea in posesie gi emiterea
a

de proprietate;

Legea nr. l7l20l4 privind unele mdsuri de reglementare

agricole situate

in

a vdnzdrii-cumpSrlrii terenurilor

extravilan gi de modificare a Legii nr. 26812001 privind privatizarea

societdfilor comerciale ce de(in in administrare terenuri proprietate publicl qi privatd a statului

cu

destina(ie agricolS

gi

infiin(area Agenfiei Domeniilor Statului,

cu modificlrile

gi

completdrile ulterioare

Misuri

de reglementare a v6nz6rii-cumpdrdrii terenurilor agricole situate in extravilan

Ordonan{a de Urgenfd nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile gi completlrile

ulterioare: PARTEA

a III-a

-

Administratia publica locala si PARTEA a VI-a

- Statutul

funcfionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administra{ia public[ gi
evidenfa personalului pldtit din fonduri

publice: TITLUL III

- Personalul

contractual din

autoritAtile 9i instituliile publice:

Administratia publica locala: Principii specifice aplicabile administra{iei publice locale,
atributiile primarului, atributiile Consiliului local.
Personalul contractual din autoritdlile gi institufiile publice

BIBLIOGRAFIE
Legea nr.711996

- legea cadastrului gi a publicit6{ii imobiliare, republicatd, cu modificdrile

gi

complet[rile ulterioare;

Ordinul nr. 534/2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului
general, cu

modificirile gi completdrile ulterioare;

Hotirdrea nr. 89012005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire,
atribu(iile gi funcfionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privatd asupra
terenurilor, a modelului gi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum gi punerea in
posesie a proprietarilor, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

Legea nr. 1712014 privind unele mdsuri de reglementare a vdnzArii-cumpdrlrii terenurilor
agricole situate

in

extravilan gi de modificare a Legii nr. 26812001 privind privatizarea

societd{ilor comerciale ce de(in in administrare terenuri proprietate publici gi privatd a statului

cu

destinalie agricolS

gi

infiinfarea Agen{iei Domeniilor Statului,

cu

modificlrile

complet6rile ulterioare;
Ordonanla de Urgen!6 nr.5',112019 privind Codul adminis,trativ, cu rnodiliodrile gi completiLri

ulterioare: PARTEA

a III-a

-

Administratia publica locala si PARTEA a Yl-a

-

Statu

functionarilor publici, preve,Jeri aplicabile personalului contractual rlin adrninistralia publica
eviden{a personalului pldtit din fonduri

publice: TITLUL III

autoritdtile gi instituliile publice.

Primar,

%.:"9

- Personalul

contractual

