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  A N U N Ţ 
 

  

            In conformitate cu prevederile art. 478, art. 479, art. 617 alin. 2 si ale art 618 alin. 22 din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare si ale 

Hotararii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea 

carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

 Primaria Comunei  Fantanele,judetul Teleorman organizeaza la sediul institutiei 

concurs/examen de promovare  in  grad  profesional superior  in data de 24.10.2022, cu 

incadrarea in fondurile bugetare alocate ,pentru un post din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Comunei Fantanele, respectiv din functia publica de inspector, grad profesional 

principal, in functia publica de inspector grad profesional superior in cadrul Compartimentului 

Achizitii Publice si Resurse Umane. 

            Conditii specifice de participare la examen: 

- sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care  

promoveaza ; 

- sa fi obtinut cel putin calificativul”bine” la evaluarea  performantelor individuale  in 

ultimii 2 ani de activitate 

- sa nu aiba  o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile Codului administrativ. 

 

         Dosarul  de concurs/examen  se depune de catre candidat in termen de 20 de zile , de la 

data publicarii anuntului la registratura institutiei ,respectiv in perioada 23.09.2022-12.10.2022 si  

va contine in mod obligatoriu: 

          - formularul de inscriere prevazut in anexa 3 la HG nr. 611/2018; 

          - 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; 

          - copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 

ani; 

          - adeverinta eliberata de compartimentul resurse umane in vederea atestarii situatiei 

disciplinare a functionarului public, in care se mentioneaza expres daca acestuia i-a fost aplicata 

o sanctiune disciplinara, care sa nu fi fost radiata. 

        Conditiile de desfasurare a examenului: 

      - proba scrisa- 24.10.2022, ora 10.00 la sediul institutiei 

      - interviu- in maxim 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise. 

        Bibliografia/tematica  pentru examen este prevazuta in anexa la prezentul anunt.  

       Anuntul  de concurs/examen se afiseaza la sediul institutiei si pe pagina de internet  a 

Primariei Comunei Fantanele, Judetul Teleorman. 

 

 

P R I M A R 

 

Pirvan Ionel Stelian 

 



 

 

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ 

pentru concursul/examenul de promovare in grad profesional superior din cadrul 

Compartimentului Achizitii Publice si Resurse Umane  

 

• Constitutia României, republicată; 

•  Partea a VI-a (Titlul I și Titlul II) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare; 

• Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea si sancționarea tuturor 

formelor de discriminare, republicată, cu modificările si completarile ulterioare 

:reglementari; 

• Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei si bărbați, 

republicată, cu modificarile și completările ulterioare; 

• Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si complatarile ulterioare; 

• Hotararea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru 

din legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si complatarile 

ulterioare;  
• Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de 

concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; 

• Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii , republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare- Titlul I- cap. I si II, Titlul II- cap. I-V, Sectiunea 1, sectiunea 8; 

• HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea 

carierei functionarilor publici, cu modificarile si complatarile ulterioare: Dispozitii 

generale privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, 

Organizarea carierei functionarilor publici, Dezvoltarea carierei functionarilor 

publici; 

• Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, 

cu modificarile si completarile ulterioare- cap. I, II, III, IV; 

• Hotararea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator 

functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale 

imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri 

publice, cu modificarile si complatarile ulterioare. 

 

 

 

 

PRIMAR, 

Pirvan Ionel Stelian 

 


