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ANUNT 

 

Privind organizarea examenului de promovare în grade profesionale, a personalului 

contractual din cadrul Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice Bacău care a expirat 

perioada de 6 (şase) luni, pentru funcţia de debutant. 

 Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Bacău organizează, la sediul unităţii, în data 

de 30.06.2017, orele 10,00 examen de promovare in grade profesionale, a personalului 

contractual din cadrul  instituţiei. 

Condiţii de participare la examen conform H.G. nr. 286/2011, actualizată prin H.G.  nr. 

1027/2014; 

-persoana încadrată in funcţia contractuală de pedolog debutant, clasa de salarizare 24, va fi 

promovată, prin examen, în funcţia de pedolog (II), în baza referatului de evaluare întocmit, cu 

respectarea prevederilor art.41 alin (9), de şeful ierarhic superior şi aprobat de conducătorul 

instituţiei. 

Dosarul de examen se depune la serviciul resurse umane  cu minimum 5 zile lucrătoare 

înainte de desfăşurarea examenului şi conţine în mod obligatoriu: 

-referatul de evaluare întocmit, de şeful ierarhic superior şi aprobat de conducătorul instituţiei 
-adeverinţă eliberată de Serviciul de Resurse Umane care să ateste vechimea in gradul 
profesional 
 

Proba stabilită  pentru examen este probă scrisă (redactarea unei lucrări pe un subiect 
ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare). 
 
Bibliografia pentru funcţia contractuală de pedolog (II) 
 
1. Ordin nr. 278 din 9 decembrie 2011 privind aprobarea Programului naţional privind realizarea 

Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, a Normelor de conţinut pentru 

studiile pedologice şi agrochimice elaborate în vederea realizării şi reactualizării periodice a 

Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi a realizării Sistemului 

naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8×8 km şi bazele de date aferente, 

a Metodologiei privind realizarea şi reactualizarea Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren 

pentru agricultură şi a Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 

8×8 km şi a bazelor de date aferente, a Normelor de conţinut privind realizarea Sistemului 
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naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8×8 km şi a Bazei de date aferente 

reţelei de profile 8×8 km, precum şi realizarea bazei de date la nivel naţional aferente 

Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi a Modului de finanţare a 

Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură, a Sistemului naţional de 

monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8×8 km, precum şi a bazelor de date aferente; 

2. Ordin nr. 238/ 27.12.2011 privind aprobarea Regulamentului- cadru de organizare şi 

funcţionare a oficilor de studii pedologice şi agrochimice teritoriale, stuctura organizatorică şi 

atribuţiile acestor instituţii; 

3. Legea nr. 243/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea 

Sistemului naţional de monitorizare sol – teren pentru agricultură, precum şi sol – vegetaţie 

forestieră pentru silvicultură. 

4. Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 

autorităţile şi instituţiile publice. 

5. Cristian V. Secu, C. Rusu, 2008. Geografia solurilor cu elemente de pedologie, Editura 

Universităţii Al. I. Cuza, Iaşi. 

6. N. Florea, V. Bălăceanu, C. Răuţă, A. Canarache (coordonatori), 1987. Metodologia 

elaborării studiilor pedologice, Partea I – Colectarea şi sistematizarea datelor pedologice, 

I.C.P.A., Bucureşti. 

7. Z. Borlan, C. Răuţă, C. Herra, 1981. Instrucţiuni privind executarea studiilor agrochimice, 

Volumul I, Partea I – ”Studiu agrochimic”, Bucureşti. 

8. N. Florea, I. Munteanu, 2012. Sistemul român de taxonomie a solurilor (SRTS-2012), Editura 

Sitech, Craiova: 206 pp. 

9. N. Florea, I. Munteanu, 2009. Ghid pentru descrierea în teren a profilului de sol şi a condiţiilor 

de mediu specifice, Editura Sitech, Craiova: 230 pp. 
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