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Nr. 5192 din 01.11.2022 

 
 

A N U N Ț 

 

 Primaria comunei Dorobantu, cu sediul în sat Dorobantu, str. Bucuresti nr. 16, 

jud.Calarasi, tel 0242335103, e_mail: primariadorobantu@yahoo.com,  

Având în vedere 

          - prevederile art. 41^1, art.44, art.45 din H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 

vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 

promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare 

- prevederile art.554 coroborat cu art.626 din OUG.nr.57/03.07.2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

- prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului 

de promovare în grad sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dorobantu, 

jud.Calarasi, aprobat prin Dispoziția primarului comunei Dorobantu nr. 292/02.08.2011 

 

organizează examen de promovare a  personalului contractual din cadrul 

aparatul de specialitate al primarului comunei Dorobantu, astfel: 

- de la consilier gradul II, la consilier gradul I, compartimentul cadastru și 

agricultură din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Dorobanțu, 

judetul Călărași. 
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Examenul de promovare în grad/treaptă , constă în susținerea unei probe scrise 

care se va desfășura la sediul instituției noastre în data de 24 noiembrie 2022 , ora 

10,00. 

Condiții de participare la examen: 

- pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare, candidatul trebuie să fi obținut calificativul foarte 

bine la evaluarea performanțelor profesionale individuale in ultimii 3 ani de 

activitate. 

Dosarul pentru examenul de promovare va cuprinde următoarele documente: 

- cerere de înscriere la examenul de promovare adresată conducătorului 

instituției, 

- copia referatului de evaluare, 

- adeverință care să ateste vechimea în gradul profesional din care se 

promovează 

 

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte. 

Rezultatul examenului de promovare se afișează la sediul unității și pe pagina 

noastră de internet, în termen de două zile lucrătoare de la data susținerii acestuia. 

Candidații nemulțumiți de rezultatul acestuia, pot depune contestație în termen de o 

zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor. 

 

BIBLIOGRAFIA/TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE 

ÎN GRAD 

 

- Legea nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a 

vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii 

nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare 

terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea 

Agenţiei Domeniilor Statului cu modificările și completările ulterioare și Normele 
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Metodologice de aplicare a Legii nr. 17/2014, cu modificările și completările 

ulterioare; 

                   -      O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, actualizată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

                    -     Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a 

pietei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare; 

-   Ordonanța Guvernului nr.137/200 privind prevenirea și sancționarea 

tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

- O.U.G. NR.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, art.368, art.563- art.579, 

- Constituția României, republicată-cap.V. Administrația publică, 

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei comunei Dorobantu din 

sat Dorobantu, str. Bucuresti nr.16, jud.Calarasi, persoana de contact Stoica George, 

secretar general UAT, telefon: 0242335103, e-mail  primariadorobantu@yahoo.com. 

   

 

 

 

PRIMAR 

Vasile STOICA 
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