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Nr. 3648 din  24.08.2022 

ANUNȚ  

                Având în vedere prevederile art. 618 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Primăria comunei Dorobanțu, județul 

Călărași, organizează, la sediul primăriei, în data de 26.09.2022, ora 10.00 - proba scrisă, 

examenul de promovare în grad profesional, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate. 

Condițiile de desfășurare a examenului de promovare : 

Examenul de promovare în grad profesional se va desfășura la sediul Primăriei comunei 

Dorobanțu, str. București, nr.16, jud. Călărași, astfel : 

- 26.09.2022, ora 10.00 - proba scrisă 

-  28.09.2022, ora 10.00 – interviu 

 

      Condiții de participare la examenul de promovare : 

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui 

deţinut, conform prevederilor art. 479 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ 

următoarele condiţii : 

- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care 

promovează; 

- să fi obţinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de 

perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în 

condiţiile legii sau să fi urmat o formă de perfecţionare profesională cu durata de 

minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate 

- să fi obţinut cel puţin calificativul „bine" la evaluarea anuală a performanţelor 

individuale în ultimii 2 ani calendaristici; 

- să nu aibă o sancţiune disciplinara neradiată în condiţiile prezentului cod. 

Funcția publică pentru care se organizează examenul și compartimentul din care face parte 

este: 

Nr. 

crt. 

Denumire 

funcție 

Categorie Clasa Grad 

profesional 

deținut 

Compartimentul Gradul profesional 

pentru care se 

organizează examenul 

1 Consilier execuție 1 asistent Achiziții publice principal 

 

  Dosarul de concurs se va depune de către candidaţi, la sediul Primăriei comunei 

Dorobanțu, str. București, nr.16, jud. Călărași în termen de 20 de zile de la data afişării 

mailto:primariadorobantu@yahoo.com
http://www.primariadorobantu.ro/


anunţului privind organizarea examenului de promovare, respectiv de la data de 24.08.2022 

şi până la data de 12.09.2022 şi va contine în mod obligatoriu documentele care fac dovada 

îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 479 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și următoarele : 

a) formularul de înscriere 

b) adeverința care atestă vechimea în gradul profesional din care se promovează; 

c) documente din care să rezulte numărul minim de credite prin participarea la programe 

de formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite 

de studiu, în condiţiile legii sau să fi urmat o formă de perfecţionare profesională cu 

durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate; 

d) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine" la evaluarea anuală a performanţelor 

individuale în ultimii 2 ani calendaristici dovedit prin copii de pe rapoartele de evaluare 

a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate 

e) adeverința în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se 

menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi 

fost radiată 

Relații suplimentare se pot pot obține în intervalul orar 08-16 de luni până joi, iar vineri în 

intervalul 08-14 la nr. de telefon :  0242/335103. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Tematica concurs: bibliografia va fi studiata integral și va cuprinde: 

1.  Constituţia României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

2. Titlul I și II ale părții a VI- a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare  

3. Ordonanța Guvernului 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 sanse și tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare 

5. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuiree a 

contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune lucrări și concesiune servicii, 

precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a 

Constestațiilor  

7.  Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru 

din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

TEMATICA : 

1. Constituţia României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

2. Titlul I și II ale părții a VI- a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare  

3. Ordonanța Guvernului 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 sanse și tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare 

5. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuiree a 

contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune lucrări și concesiune servicii, 

precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a 

Constestațiilor  

7.  Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru 

din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

          Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Dorobanțu, sat Dorobanțu, 

str. București, nr. 16, comuna Dorobanțu, județul Călărași. 

 

Date contact: tel./fax 0242335103, email: primariadorobantu@yahoo.com, 

pagina de internet a instituției: www.primariadorobantu.ro, persoana de contact: Bică Nicolae. 

 

Anunțul la examenul de promovare în grad profesional este afișat astăzi  24.08.2022 

pe pagina de internet a instituției: www.primariadorobantu.ro – secțiunea informații 

de interes public – anunțuri – carieră/concursuri/locuri de muncă și la avizierul 

primăriei comunei Dorobanțu. 

                                                        

  PRIMAR,                                                                                         

Vasile STOICA 

                                                                  

Secretar general, 

George STOICA 
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