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ANUNŢ ORGANIZARE CONCURS 
 

 
Primăria Comunei Vorona, cu sediul în Localitatea VORONA, Județul 

BOTOȘANI, organizează concurs de promovare în grad profesional imediat superior 
celui deținut de personalul contractual din cadrul Centrului de Informare Turistică 
Vorona din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Vorona, în 
conformitate cu prevederile H.G nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, actualizată, Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, 
republicată și Regulamentul privind evaluarea performanţelor profesionale individuale, 
promovarea în grade sau trepte profesionale a personalului contractual plătit din 
fonduri publice din aparatul de specialitate al primarului Comunei Vorona. 

  
Funcția contractuală pentru care se organizează concursul de promovare : 

Nr. 
crt. 

Denumire 
funcție 

Categorie Clasă Compartimentul Grad profesional 
pentru care se 

organizează concurs 

1. Consilier cu 
atribuții de 
agent de 
turism 

Execuție II Centrul de 
Informare 
Turistică Vorona 

I 

 
Concursul se va desfășura astfel : 

• data publicării anunțului de concurs – 10.11.2022 

• depunere  dosare – 10.11.2022-18.11.2022 

• selecție dosare – 21.11.2022 

• data organizării probei scrise - 25.11.2022, ora 9.00, sala consiliului local din 
cadrul Primăriei Comunei Vorona; 

• afișarea rezultatelor probei scrise – 25.11.2022. ora 14.00 

• termen depunere contestații – 28.11.2022 

• afișare rezultate finale – 29.11.2022, ora 14.00. 
 

Primăria Vorona 



Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: 

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

b) să fi obţinut cel puţin calificativul "foarte bine" la evaluarea performanţelor 
profesionale individuale cel puțin de două ori  în ultimii 3 ani în care acesta s-
a aflat în activitate. 

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu: 
a) referatul de evaluare întocmit de şeful ierarhic;  
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din 
ultimii 2 ani;  
c) cererea de înscriere a candidatului, adresată conducătorului instituţiei publice;  
d) adeverinţa eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării vechimii 
în gradul profesional din care se promovează. 

Concursul de promovare constă într-o proba scrisă, care constă în redactarea 
lucrării scrise. 

 
Bibliografia și tematica de concurs: 
1. Constituția României, republicată; 
2. O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, Titlul I și Titlul II ale Părții a VI a; 
3. O.U.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între bărbați și 

femei, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
5. O.G. nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism  din 

România, actualizată. 
6. Ordinul nr. 2409/3501/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

organizarea, funcţionarea, rolul, atribuţiile, acreditarea şi reacreditarea 
centrelor naţionale şi locale de informare şi promovare turistică. 

  
Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Vorona, la telefon 

-0231588604, e-mail - uat@comunavorona.ro, sau pe site-ul instituției- 
www.comunavorona.ro, secțiunea anunțuri, persoană de contact - Filofteia-Florica 
Tofan.  

 
 

PRIMAR, 

Prof. Aurel Ștefan 


