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A N U N Ț 

U.A.T. Daia Română organizează concurs de promovare în grad profesional pentru 

următoarele funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate: 

 

 

Condițiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcțiilor 

publice de execuție se stabilesc astfel: 

1.  un an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea 

funcțiilor publice de execuție de grad profesional asistent; 

2.  5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea 

funcțiilor publice de execuție de grad profesional principal; 

3.  7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea 

funcțiilor publice de execuție de grad profesional superior. 

 

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional, 

funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

- 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 performanțelor individuale în ultimii 2 

ani de activitate; 

- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii 

nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 

pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

 

Nr. 

crt 
Funcţia publică conform statului de personal 

Funcţia publică în care urmează să 

promoveze 

1.  Consilier Achiziții publice , clasa I, gradul 

profesional asistent, la Compartimentul 

Administrație publică Cadastru și Achiziții 

publice 

Consilier Achiziții Publice  , clasa I, gradul 

profesional principal, la  Compartimentul  

Administrație publică, Cadastru și Achiziții 

publice 

2.  Inspector, clasa I, gradul profesional asistent, la 

compartimentul Buget – Finanțe, Contabilitate, 

Taxe și Impozite locale 

Inspector, clasa I, gradul profesional 

principal, la compartimentul Buget – 

Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite 

locale 

3.  Inspector, clasa I, gradul profesional principal, la 

Compartimentul  Administrație publică, 

Registrul Agricol, Cadastru și Achiziții publice 

Inspector, clasa I, gradul profesional 

superior, la Compartimentul  Administrație 

publică, Registrul Agricol, Cadastru și 

Achiziții publice 



Concursul de recrutare constă în 3 etape succesive, după cum urmează: 

1) selecţia dosarelor de înscriere;   

2) proba scrisă;   

3) interviul.   

 

1. Selecţia dosarelor de înscriere 

 

Dosarul pentru înscriere la concurs se depune la sediul autorităţii, situat în comuna Daia 

Română, la Secretariat, până în data de 12 martie 2020, ora 16.00 și trebuie să conțină, în mod 

obligatoriu, următoarele documente: 

1. Formularul de înscriere; 

2. Copia carnetului de muncă sau adeverinţă eliberate de biroul resurse umane în 

vederea atestării vechimii în gradul profesinal din care se promovează; 

3. Copii după rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din 

ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate. 

  

   Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs sunt: Primăria 

Comunei Daia Română, loc. Daia Română, str. Principală nr.326, la Biroul Secretariat, tel. 

0258763101, email: daiaprimaria@yahoo.com, persoană de contact: Hileagă Nicoleta. 

 

 

2. Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări și va avea loc în data de 23 martie 

2020, ora 1000 la la sediul primăriei Daia Română; 

 

3. Interviul se va susţine în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii 

probei scrise. În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia 

candidaţilor. 

 

 Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de 

concurs, cu menţiunea «admis» sau «respins», însoţită de motivul respingerii dosarului, la locul 

desfăşurării concursului. 
 

 Punctajele obţinute de fiecare dintre candidaţi şi menţiunea «admis» ori «respins» la proba 

scrisă, respectiv interviu, se afişează la locul desfăşurării concursului. 

 

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidaţii 

nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului 

selecţiei dosarelor, respectiv de la data şi ora afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, 

la locul desfăşurării concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept. 

  

Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile de la data susţinerii 

ultimei probe. 

 

 

 

 

 

 

mailto:daiaprimaria@yahoo.com


Bibliografie pentru ocuparea postului de  Consilier Achiziții publice , clasa I, gradul 

profesional principal, la Compartimentul Administrație publică, Cadastru și Achiziții 

publice: 

 

1. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

2.  Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările 

ulterioare; 

3. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

4. Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a 

contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de 

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

funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor; 

5.  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; 

6. Hotărârea nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite 

categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din 

fonduri publice; 

7. Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de 

interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică. 

 

Bibliografie pentru ocuparea postului de Inspector, clasa I, gradul profesional 

principal, la compartimentul Buget – Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite locale: 

 

 

1.Ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019 -privind Codul Administrativ; 

2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare; 

4.Legea 273/29.06.2006-privind finanțele publice locale cu modificările și completările 

ulterioare; 

5.Legea contabilității 82/1991, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Titlul IX – Impozite și taxe locale; 

7. Decretul 209/1976 Regulamentul operațiunilor de casă. 

 



Bibliografie pentru ocuparea postului de Inspector, clasa I, gradul profesional 

superior, la Compartimentul  Administrație publică, Registrul Agricol, Cadastru și 

Achiziții publice: 

1.Ordonanta de urgenta a Guvernului 57/2019 -privind Codul Administrativ; 

2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Legea nr. 18/1991- Legea fondului funciar , republicată M.O.partea I, nr. 1/1998, cu 

modificarile şi completările ulterioare;  

4. Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, 

publicată în M.O. nr. 299/1997;  

5. Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi 

celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii 

nr. 169/1997, publicată în M.O. nr. 8/2000;  

6. Hotărârea nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024; 

7. Ordonanța nr. 28/2008 privind registrul agricol. 

 

 

Primar,  

HĂPRIAN VISARION 

 

 

  

 

 

 
 


