
                                         
ANUNŢ 

     În conformitate cu prevederile art. 618 alin. (22) din Ordonanța de Urgență a Guvernului   nr. 

57/2019 privind Codul administrativ,  art. 39 alin. (1¹)- (2)  și art. 126¹ din Hotărârea Guvernului nr. 

611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Comunei Dobârceni, judeţul Botoşani, 

organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior:  

1. din funcția de Consilier achiziții publice, Clasa I, gradul profesional asistent – Compartiment 

Achiziții Publice, în funcția de Consilier achiziții publice, Clasa I,  gradul profesional principal - 

Compartiment Achiziții Publice; 

2. din funcția de Consilier, Clasa I, gradul profesional principal – Compartiment cadastru, în funcția de  

Consilier, Clasa I, gradul profesional - Compartiment cadastru. 

 

Examenul se organizează la sediul Primăriei Comunei Dobârceni, judeţul Botoşani, după 

cum urmează: 

- pentru promovarea în gradul imediat superior celui deținut al funcției publice de Consilier achiziții 

publice, Clasa I,  gradul profesional asistent – Compartiment achiziții publice, examenul se 

desfășoară în data de 24.03.2021, ora 10.00 - proba scrisă şi în data de 26.03.2020  -  ora 10.00, 

interviul; 

- pentru promovarea în gradul imediat superior celui deținut al funcției publice de Consilier, Clasa I, 

gradul profesional principal – Compartiment cadastru, examenul se desfășoară în data de 

24.03.2021, ora 10.00 - proba scrisă şi în data de 26.03.2020  -  ora 10.00, interviul; 

 

              Condițiile de participare la examen pe care trebuie să le îndeplinească funcționarul public, 

conform prevederilor art. 479 alin. (1) din  Ordonanța de Urgență a Guvernului   nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ,  sunt următoarele: 

- să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează; 

- să fi obținut cel puțin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanțelor individuale în 

ultimii 2 ani de activitate; 

- să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Codului administrativ aprobat prin OUG 

nr. 57/2019. 

 

Dosarele de examen se depun de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data publicării 

anunţului privind organizarea examenului de promovare în grad professional, respectiv de la data 

de 19.02.2021 și până la data de 10.03.2021 inclusiv. 



 Selecţia de dosare se face în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului 

de depunere a dosarelor, respectiv de la data de 10.03.2021 și până la data de 16.03.2021 inclusiv. 

       Dosarele de înscriere la examen trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele 

prevăzute la art. 127 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, după cum 

urmează: 

a)  copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane  în 

vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;  

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de 

activitate;  

c) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a 

funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune 

disciplinară, care să nu fi fost radiată;  

e) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

Dosarele de înscriere la examen se depun la sediul  Primăriei  Comunei  Dobârceni, 

persoană de contact: Cimbru Liliana, secretarul comunei,  tel. fix/fax  0231/567013. 

 

Bibliografia  

pentru examenul de promovare in grad profesional a funcționarului public din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei, compartimentul Achiziții publice 

 

1. Constituţia României, republicată.  

2. Titlul I şi II ale părţii a VI - a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările 

şi completările ulterioare.    

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

4.  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

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

6. Hotărârea Guvernului 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 
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Bibliografia 

pentru examenul de promovare in grad profesional a funcționarului public din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei, compartimentul Cadastru  

 

1. Constituţia României, republicată. 

2. Titlul I şi II ale părţii a VI - a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările 

şi completările ulterioare.   

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

5. Legea cadastrului, nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare. 

6. Legile fondului funciar - nr. l8/1991, nr. 169/1997, nr. 1/2000, nr. 247/2005, 165/2013,  nr. 

231/2018 cu modificările şi completările ulterioare. 

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

agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea 

societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație 

agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

PRIMARUL COMUNEI DOBÂRCENI, 
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