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ANUNȚ 
Privind organizarea examenului de promovare în funcţie, a personalului contractual 

din cadrul Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice Bacău- 

 Compartiment studii agrochimice și de fond funciar, evaluări terenuri, monitorizare, control și 

avertizare pentru prevenirea, limitarea și combaterea mediului în agricultură 

 

 

Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Bacău organizează, la sediul unităţii, din loc.Bacau, 

str.George Bacovia, nr.20, jud.Bacau, în data de 08.04.2022, ora 10:00, examen de promovare in 

funcţie, a personalului contractual din cadrul  instituţiei. 

 

Condiţii de participare la examen conform H.G. nr. 286/2011, cu modrificările și completările 

ulterioare: 

 

- O persoana încadrată in funcţia contractuală de inginer agrochimist, gradația de vechime 5, 

grad profesional I, va fi promovat, prin examen, în funcţia de inginer agrochimist, gradația de 

vechime 5, grad profesional EXPERT, 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; 

 

Modalitatea de desfasurare a examenului:  

 

 

- Ora 10:00, probă scrisă (redactarea unei lucrări pentru subiectele stabilite de către comisia de 

examinare),  

- Ora 13:00, probă interviu oral (testare cunostintele teoretice, practice si abilitatile candidatului). 
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Bibliografia pentru funcţia contractuală de inginer agrochimist: 

 

1.  Z. Borlan, C. Răuță, C. Herra - Instrucțiuni privind executarea studiilor agrochimice, Volumul I, II 

și III, București. 1981, 

2.  Davidescu si colaboratorii - Agrochimie, Editura Didactică și Pedagogică, 1981 

3.  Ordinul 386/2017 privind aprobarea procedurii privind introducerea sau redarea în circuitul agricol 

a terenurilor situate în extravilanul localităților 

4. Ordinul nr. 387/2017 pentru aprobarea procedurii privind schimbarea categoriei de folosință a 

terenurilor agricole situate în extravilanul localităților 

5. ORDIN nr. 362 din 29 decembrie 2021pentru aprobarea Programului național privind realizarea și 

reactualizarea Sistemului național de monitorizare sol-teren pentru agricultură, a Normelor de conținut 

pentru studiile pedologice și agrochimice elaborate în vederea realizării și reactualizării periodice a 

Sistemului județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură  

6. ORDIN nr. 333/165/2021privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor 

împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, precum și a Programului de acțiune pentru 

protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole 

7.ORDIN nr. 344/708/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția mediului și în special 

a solurilor, când se utilizează namolurile de epurare în agricultura 
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