
                                                          ROMÂNIA                                   
JUDEȚUL IALOMIȚA
COMUNA SCÂNTEIA

Nr. 5677/04.10.2021

ANUNŢ

 Primăria  comunei  Scânteia  cu sediul  în  comuna  Scânteia,  str.  Ştefan  Cel  Mare,  nr.  46,

judeţul Ialomiţa, în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi

a  H.G.  nr.  611/2008  pentru  aprobarea  normelor  privind  organizarea  şi  dezvoltarea  carierei

funcţionarilor  publici,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  organizează  în  data  de  4

noiembrie 2021, orele 10,00 – proba scrisă,  examen de promovare în grad profesional imediat

superior celui deţinut a funcţionarilor  publici  din cadrul aparatului  de specialitate  al  Primarului

comunei Scânteia.

Funcţiile publice de execuţie pentru care se organizează examenul de promovare în gradul

profesional imediat superior sunt:

Nr.
crt.

Funcţia  publică  de  execuţie
deţinută

Funcţia  publică  de  execuţie
pentru  care  se  organizează
examen de promovare în grad

Compartiment

1. Inspector, clasa I, grad profesional
asistent

Inspector,  clasa  I,  grad
profesional principal

Asistenţă socială

2. Inspector, clasa I, grad profesional
principal

Inspector,  clasa  I,  grad
profesional superior

Financiar - contabil

3. Inspector, clasa I, grad profesional
principal 

Inspector,  clasa  I,  grad
profesional superior

Cadastru

4. Consilier achiziţii publice, clasa I,
grad profesional principal

Consilier achiziţii publice, clasa I,
grad profesional superior

Achiziţii publice

I.  Desfăşurarea examenului:

Examenul de promovare constă în 3 probe succesive, după cum urmează:

a) Selecţia dosarelor de înscriere în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării

termenului de înscriere la examen;

b) Proba scrisă  va  avea  loc  în  data  de 4 noiembrie  2021,  orele  10.00,  la  sediul  Primăriei

comunei Scânteia, str. Ştefan Cel Mare, nr. 46, judeţul Ialomiţa;

c) Proba interviu va avea loc în termen de 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.



II.    Condiţii de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat

superior: 

În vederea participării la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui

deţinut, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 479 alin. 1 coroborat cu

cele ale art. 597 alin. 1 lit. h) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

        III.  Dosarul de înscriere la examen:

          Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data publicării

anunţului  privind  organizarea  examenului  de  promovare  în  grad  profesional,  respectiv  4  –  25

octombrie 2021, de luni până joi între orele 8.00 – 16.30 şi vinerea între orele 8.00 – 14.00 şi vor

conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute de art. 127 din HG nr. 611/2008.

Anunţul de examen se afişează la sediul Primăriei comunei Scânteia, judeţul Ialomiţa, str.

Ştefan Cel Mare, nr. 46, cât şi pe pagina de internet www.primariascanteia.ro.

Ataşăm prezentei  Bibliografia aferentă fiecărei funcţii publice de execuţie pentru care se

organizează examen de promovare în grad profesional.

Relaţii suplimentare la telefon: 0243/242058 int. 1, persoana de contact: David Carmen – 

Georgiana, secretar general UAT Scânteia.

PRIMAR
Ilie Georgeta



Bibliografia specifică pentru examenul de promovare în grad profesional pentru funcția de consilier achiziții publice

în cadrul Compartimentului Achiziții Publice 

 Constituţia României;

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ - titlul I şi II ale părţii a VI-a; 

 Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată; 

 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;

 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 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 

C.N.S.C.;

 Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

Notă: candidatul/candidaţii, vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită, în vederea susţinerii 
examenului, inclusiv republicările, modificările şi completările ulterioare.

Bibliografia specifică pentru examenul de promovare în grad profesional pentru funcția de inspector în cadrul

Compartimentului Cadastru

 Constituţia României;

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ - titlul I şi II ale părţii a VI-a; 

 Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată; 

 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;

 Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar;

 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;

 Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate

private asupra terenurilor,  a modelului  şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a

proprietarilor, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 891/2005;



Notă: candidatul/candidaţii, vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită, în vederea susţinerii 
examenului, inclusiv republicările, modificările şi completările ulterioare.

Bibliografia specifică pentru examenul de promovare în grad profesional pentru funcția de inspector în cadrul

Compartimentului Financiar - contabil 

 Constituţia României;

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ - titlul I şi II ale părţii a VI-a; 

 Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată; 

 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;

 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

 Legea nr. 207/2015 privind Codul de precedură fiscală;

Notă: candidatul/candidaţii, vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită, în vederea susţinerii 
examenului, inclusiv republicările, modificările şi completările ulterioare.

Bibliografia specifică pentru examenul de promovare în grad profesional pentru funcția de inspector în cadrul

Compartimentului Asistenţă socială 

 Constituţia României;

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ - titlul I şi II ale părţii a VI-a; 

 Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată; 

 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;

 Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

 Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială;

 H.G nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Notă: candidatul/candidaţii, vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită, în vederea susţinerii 
examenului, inclusiv republicările, modificările şi completările ulterioare.


