
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene nr.679/2016 

în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile 

prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei comunei Bod. 

P a g i n a  1 | 6 

 

Anexa.1 la HCL nr. ..... / .............. 

 

REGULAMENT 

privind testarea cunoștințelor profesionale individuale ale funcționarilor publici și ale personalului contractual 

de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod 

 

PREAMBUL 

Prezentul Regulament are în vedere prevederile legale în domeniu : 

• OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

• Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii 

Prezentul regulament stabilește modalitatea de testare a cunoștințelor profesionale individuale ale 

funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod, precum și a personalului 

contractual din cadrul Primăriei comunei Bod. 

 

CAP. I. DISPOZIȚII GENERALE 

 

ART.1 În înțelesul prezentului Regulament, termenii de mai jos se definesc astfel:  

a) aparatul de specialitate al Primarului comunei Bod  - totalitatea compartimentelor funcționale, fără 

personalitate juridică, de la nivelul Comunei Bod, precum și secretarul general al acesteia, 

b) funcția publică - ansamblul atribuțiilor și responsabilităților, stabilite în temeiul legii, în scopul 

exercitării prerogativelor de putere publică de către autoritățile și instituțiile publice; primarul, 

consilierii personali sau personalul din cadrul cabinetului acestuia, consilierii personali sau personalul 

din cadrul cabinetului acestuia, viceprimarul, administratorul public nu fac parte din aparatul de 

specialitate; 

c) personal contractual - personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod, 

încadrat în temeiul unui contract individual de muncă,  

d) primăria comunei - structură funcțională fără personalitate juridică și fără capacitate procesuală, cu 

activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile autorității deliberative și dispozițiile 

autorității executive, soluționând problemele curente ale colectivității locale, constituită din: primar, 

viceprimar, administratorul public, consilierii primarului sau persoanele încadrate la cabinetul 

primarului și aparatul de specialitate al primarului, 

e) procesul de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici de execuție 

și a funcționarilor publici de conducere, precum și ale personalului contractual - aprecierea obiectivă 

a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici și ale personalului contractual, prin 

compararea gradului și a modului de îndeplinire a obiectivelor individuale și a criteriilor de 

performanta stabilite cu rezultatele obținute în mod efectiv de către aceștia. 

ART.2 Categorii de funcționari publici cărora li se aplică prezentul Regulament: 

a) funcționari publici de execuție, 

b) funcționari publici de conducere, 

c) funcționarului public debutant, 

d) personal contractual, 

e) secretarului general al Comunei Bod. 

ART.3 Testarea cunoștințelor profesionale individuale ale funcționarilor publici și a personalului contractual de 

execuție din cadrul aparatului de specialitate a Primarului comunei Bod, se face în vederea stabilirii punctajului 
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acordat pentru următorul criteriu de performanță din cadrul evaluării gradului de îndeplinire a criteriilor de 

performanță – parte componentă a evaluării performanțelor profesionale individuale anuale ale acestora: 

a) Capacitatea de autoperfecționare și de valorificare a experienței dobândite, precum și capacitatea de 

implementare - pentru funcționarii publici de execuție 

b) Gradul de cunoaștere a reglementărilor specifice domeniului de activitate și  pentru funcționarii publici 

debutanți clasa I, 

c) Cunoașterea specificului administrației publice pentru funcționarii publici clasele a II-a și a III-a, 

d) Competența decizională, capacitatea de a delega, precum și capacitatea de a dezvolta abilitățile 

personalului pentru funcționarii publici de conducere 

e) Cunoștințe profesionale și abilități pentru personalul contractual de execuție. 

 

CAP.II. ÎNDATORIRILE FUNCȚIONARILOR PUBLICI 

 

ART.4 Funcționarii publici au următoarele obligații: 

(1) Funcționarii publici au obligația ca prin actele și faptele lor să promoveze supremația legii, să respecte 

Constituția și legile țării, statul de drept, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor în relația 

cu administrația publică, precum și să acționeze pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale în 

conformitate cu atribuțiile care le revin, cu aplicarea normelor de conduită care rezultă din îndatoririle 

prevăzute de lege. 

(2) Funcționarii publici trebuie să se conformeze dispozițiilor legale privind restrângerea exercițiului unor 

drepturi, datorată naturii funcțiilor publice deținute. 

(3) Funcționarii publici trebuie să exercite funcția publică cu obiectivitate, imparțialitate și independentă, 

fundamentându-și activitatea, soluțiile propuse și deciziile pe dispoziții legale și pe argumente tehnice 

și să se abțină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori 

prestigiului corpului funcționarilor publici. 

(4) În exercitarea funcției deținute, funcționarii publici au obligația de a avea un comportament 

profesionist, precum și de a asigura, în condițiile legii, transparența administrativă pentru a câștiga și 

a menține încrederea publicului în integritatea, imparțialitatea și eficacitatea autorităților și instituțiilor 

publice. 

(5) În procesul de luare a deciziilor, funcționarii publici au obligația să acționeze conform prevederilor 

legale și să își exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat și imparțial. 

CAP. III. OBLIGAȚIILE SPECIFICE PERSONALULUI CONTRACTUAL 

 

ART.5 Personalul contractual de execuție are dreptul și obligația de a-și îmbunătăți în mod continuu abilitățile 

și pregătirea profesională. 

 

CAP. IV. PROCEDURA TESTĂRII CUNOȘTINȚELOR INDIVIDUALE 

 

ART.6 Testarea cunoștințelor profesionale individuale ale funcționarilor publici, precum și a personalului 

contractual de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod se face, anual, în 

perioada în 1 ianuarie – 27 februarie a fiecărui an în vederea stabilirii punctajului acordat pentru criteriul de 

performanță din cadrul evaluării gradului de îndeplinire a criteriilor de performanță – parte componentă a 

evaluării performanțelor profesionale individuale anuale ale acestora, prevăzuți la art. 3 din prezentul 

Regulament. 

 

ART.7 Pentru funcționarii debutanți la sfârșitul perioadei de stagiu, în cadrul evaluării activității funcționarului 

public debutant. 

ART.8 Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici, precum și ale personalului 

contractual de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod cuprinde următoarele 

elemente componente: 

a) evaluarea gradului și a modului de atingere a obiectivelor individuale, 

b) evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanță. 
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ART.9 Pentru aprecierea gradului de atingere a obiectivelor individuale ale funcționarilor publici precum și ale 

personalului contractual de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod se 

stabilesc indicatori de performanță.  

ART.10 Stabilirea obiectivelor individuale și a indicatorilor de performanță trebuie să aibă în vedere corelarea 

cu atribuțiile și obiectivele instituției în care își desfășoară activitatea funcționarii publici și  personalul 

contractual de execuție. 

ART.11 Indicatorii de performanță se stabilesc pentru fiecare obiectiv individual, în conformitate cu nivelul 

atribuțiilor titularului funcției publice/contractuale de execuție prin raportare la cerințele privind cantitatea și 

calitatea muncii prestate. 

 

CAP. IV. COMISIA DE TESTARE  

 

ART.12 Testarea cunoștințelor profesionale individuale ale funcționarilor publici și a personalului contractual 

de execuție se va face de către o comisie compusă dint 3 (trei) membrii. 

ART.13 Membrii comisiei de testare a cunoștințelor profesionale ale funcționarilor publici și ale personalului 

contractual de execuție sunt numiți prin dispoziția Primarului comunei Bod în următoarea componență, după 

cum urmează: 

(1) pentru Functionarii Publici de Executie: 

a) Primar- președintele comisiei, 

b) Administrator public sau Viceprimar – membru comisie, 

c) Conducătorul compartimentului din care face parte funcționarul public de execuție, care are 

calitatea de evaluator și aprobă raportul de evaluare anual - membru comisie, 

d) Inspector, Resurse Umane - secretar comisie.  

(2) pentru Functionari Publici de Conducere: 

a) Primar- președintele comisiei,  

b) Administrator public – membru comisie, 

c) Viceprimar– membru comisie, 

d) Inspector, Resurse Umane - secretar comisie. 

(3) Componența comisiei de testare prevăzută la art.13, alin (2) se păstrează și în cazul funcționarilor 

publici de execuție, în care nu există un superior ierarhic. 

(4) pentru Functionarii Publici Debutanti: 

a) Primar- președintele comisiei  

b) Administrator public sau Viceprimar – membru comisie, 

c) Conducătorul compartimentului din care face parte funcționarul public debutant, care are 

calitatea de evaluator și aprobă raportul de evaluare anual - membru comisie, 

d) Inspector, Resurse Umane - secretar comisie  

(5) pentru Secretarul general UAT: 

a) Primar- președintele comisiei 

b) 2 consilieri locali – membrii comisie, desemnați în acest scop, cu majoritate simplă, prin 

hotărâre a consiliului local, 

c) Inspector, Resurse Umane - secretar comisie  

(6) pentru Personalul Constractual de Executie: 

a) Primar- președintele comisiei  

b) Administrator public sau Viceprimar – membru comisie, 

c) Conducătorul compartimentului din care face parte personalul contractual, care are calitatea 

de evaluator și aprobă raportul de evaluare anual - membru comisie, 

d) Inspector, Resurse Umane - secretar comisie  

CAP. V. ATRIBUȚIILE COMISIEI DE TESTARE 

 

ART.14 Comisia de testare are următoarele atribuții: 

a) stabilește un număr de 10 (zece) subiecte pentru etapa scrisă și un număr de 6 (șase) subiecte pentru 

etapa orală a testării, pentru fiecare funcționar public/persoană din cadrul personalului contractual, 
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b) stabilește punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunică funcționarului public/ persoană 

din cadrul personalului contractual, care urmează să îi fie testate cunoștințele, prin intermediul 

secretarului comisiei, odată cu subiectele, 

c) notează pentru fiecare funcționar public/persoană din cadrul personalului contractual, etapa scrisă și 

orală, 

d) transmite secretarului comisiei rezultatele testării pentru a fi centralizate și comunicate funcționarilor 

publici testați/personalului contractual de execuție. 

ART.15 Secretarul comisiei de testare are următoarele atribuții: 

a) întocmește, redactează și semnează alături de comisia de testare, toate documentele întocmite/emise 

de aceasta, 

b) asigură atașarea testului scris, notat de comisia de evaluare și a procesului verbal privind notarea 

probei orale la raportul de evaluare a performanțelor profesionale individuale anuale ale fiecărui 

funcționar public/persoană din cadrul personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate a 

Primarului comunei Bod, 

c) asigură centralizarea și transmiterea rezultatelor testării funcționarilor publici, respectiv personalului 

contractual de execuți, o dată cu raportul de evaluare, 

d) îndeplinește orice sarcini specifice necesare pentru buna desfășurare a activității comisiei. 

 

CAP. VI. STABILIREA PUNCTAJELOR 

 

ART.16 Pentru etapele stabilite în vederea testării cunoștințelor profesionale ale salariaților, funcționari 

publici/personal contractual, punctajele se stabilesc astfel: 

a) atât pentru lucrarea scrisă și pentru testul oral comisia de testare  acordă note de la 1 la 5, 

b) nota 1 reprezintă nivelul minim de cunoștințe pentru stabilirea criteriului de performanță din cadrul 

evaluării gradului de îndeplinire a criteriilor de performanță – parte componentă a evaluării 

performanțelor profesionale individuale anuale ale funcționarilor publici, respectiv a personalului 

contractual, 

c) acordarea punctajului pentru lucrarea scrisă se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate 

de fiecare membru al comisiei de testare, 

d) acordarea punctajului pentru etapa orală se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate 

de fiecare membru al comisiei de testare, 

e) nota finală se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și la proba orală. 

  

CAP. VII. DESFĂȘURAREA PROCEDURII DE TESTARE 

 

ART.17 Primarul comunei Bod, prin Compartimentul Resurse Umane aduce la cunoștința funcționarilor 

publici/personalului contractual de execuție următoarele: 

a) data și ora la care este programat atât pentru testarea scrisă, cât și pentru cea orală, 

b) subiectele stabilite atât pentru testarea scrisă, cât și pentru cea orală, 

c) modul de stabilire a punctajului pentru etapele testării, 

d) comisia de testare și reamintește criteriile avute în vedere în procesul de testare a cunoștințelor 

profesionale, 

e) modul de contestare a punctajului obținut. 

ART.18 Funcționarii publici/personalul contractual au obligația de a se prezenta la etapele de testare a 

cunoștințelor profesionale la data și ora stabilită de Primarul comunei Bod.  

ART.19 Testarea cunoștințelor profesionale individuale se desfășoară în două etape: 

a) lucrare scrisă care constă în redactarea unei lucrări care va cuprinde 5 (cinci) subiecte din legislația de 

specialitate aferentă funcției publice deținute, prin care este verificată:  

▪ capacitatea de creștere permanentă a performanțelor profesionale, de îmbunătățire a 

rezultatelor activității curente prin punerea în practică a cunoștințelor și abilităților dobândite 

pentru funcționarii publici de execuție din clasa I, clasa a II-a si clasa a III-a; 
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▪ cunoștințele profesionale și abilitățile pentru personalul contractual care ocupă funcții de 

execuție, 

▪ capacitatea de a lua hotărâri rapid, cu simț de răspundere și conform competenței legale, cu 

privire la desfășurarea activității structurii conduse, pentru funcționarii publici de conducere, 

▪ capacitatea de a transfera atribuții personalului din subordine care corespunde din punct de 

vedere legal și al competențelor proprii, în scopul realizării la timp și în mod corespunzător a 

obiectivelor structurii conduse pentru funcționarii publici de conducere, 

b) testare orala care constă în rezolvarea a 3 (trei) situații concrete, din practică, prin care se verifică:  

▪ capacitatea de a pune eficient în practică soluțiile proprii și pe cele dispuse pentru 

desfășurarea în mod corespunzător a activităților, în scopul realizării obiectivelor pentru 

funcționarii publici de execuție din clasa I, clasa a II-a si clasa a III-a; 

▪ cunoașterea aptitudinilor personalului din subordine, inclusiv prin capacitatea de a crea, de a 

implementa și de a menține politici de personal eficiente, în scopul motivării acestuia; 

▪ capacitatea de a identifica nevoile de instruire ale personalului din subordine și de a formula 

propuneri privind tematica și formele concrete de realizare a instruirii pentru funcționarii 

publici de conducere. 

ART.20 Fiecare funcționar public, respectiv fiecare persoană care ocupă o funcție contractuală de execuție  va 

trage la sorți 5 (cinci) subiecte pentru lucrarea scrisă și 3 (trei) subiecte pentru proba orală din subiectele 

întocmite de către comisia de testare.  

ART.21 Pentru lucrarea scrisă, funcționarul public, persoana care ocupă o funcție contractuală de execuție, are 

la dispoziție 2 (două ore) iar pentru proba orală 45 (patruzeci și cinci) de minute. 

ART.22 Notarea subiectelor stabilite pentru ambele probe ale testării se face de către fiecare membru al 

comisiei de testare, în parte, potrivit art.16 din prezentul Regulament. 

ART.23 Punctajul stabilit la testul oral în conformitate cu art.16 din prezentul Regulament se consemnează 

pentru fiecare funcționar public, respectiv pentru fiecare persoană care ocupă o funcție contractuală de 

execuție, într-un proces-verbal, semnat de toți membrii comisiei și de către funcționarul public testat. În același 

proces-verbal se va consemna și nota finală la testarea cunoștințelor profesionale ale fiecărui funcționar 

public/personal contractual. 

ART.24 Membrii comisiei de testarea cunoștințelor profesionale acordă punctajele cu obiectivitate și 

imparțialitate și vor argumenta fiecare notă acordată. 

ART.25 Lucrarea scrisă care conține nota obținută pe baza punctajului acordat și procesul-verbal în care este 

consemnat nota obținută pe baza punctajului acordat la testarea orală și nota finală vor fi înaintate de comisie 

secretarului acesteia în vederea atașării acestora la raportul de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale anuale ale fiecărui funcționar public, respectiv ale fiecărei persoane care ocupă o funcție 

contractuală de execuție în cadrul Primăriei comunei Bod. 

ART.26 Nota finală obținută la testarea cunoștințelor profesionale individuale ale funcționarilor publici, 

respectiv a personalului contractual de execuție, obligatoriu va fi avută în vedere la stabilirea punctajului 

acordat pentru criteriu de performanță din cadrul evaluării gradului de îndeplinire a criteriilor de performanță 

– parte componentă a evaluării performanțelor profesionale individuale anuale ale funcționarilor publici, 

respectiv a personalului contractual de execuție. 

 

CAP. VIII. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII 

 

ART.27 Nota finală obținută la testarea cunoștințelor profesionale individuale ale funcționarilor publici, 

respectiv ale fiecărei persoane care ocupă o funcție contractuală de execuție din cadrul aparatului de 

specialitate a Primarului comunei Bod, se pune în discuție în cadrul etapei interviului, etapă componentă a 

procedurii de evaluare. 

ART.28 La finalizarea evaluării, funcționarului public/persoanei din cadrul personalului contractual de 

execuție testat i se comunică următoarele documente: 

a) copie a raportului de evaluare, 
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b) copie a lucrării scrise de testare, 

c) copie a procesului-verbal cu nota obținută la etapa orală a testării și nota finală obținută de acesta la 

testarea cunoștințelor profesionale individuale  

ART.29 Prezentul Regulament poate fi modificat prin hotărârea Consiliului Local al comunei Bod. 

ART.30 Prezentul Regulament Prezentul regulament intră în vigoare de la data aducerii la cunoștința publică a 

Hotărârii Consiliului Local Bod prin care a fost aprobat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit, 

Inspector – Resurse Umane 

Magdalena VARGA 


