
 
 
 

 
 

 
 

 
  

ROMÂNIA 
JUDEȚ VRANCEA 
PRIMĂRIA COMUNEI NISTOREȘTI 
NR. 2945 DIN 26.05.2022 

 
ANUNȚ 

 
 Având în vedere prevederile art. 476 – 479 și art. 618 alin.(22) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Primăria 
comunei Nistorești, județul Vrancea organizează concurs sau examen de promovare a unor 
funcționari publici  din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nistorești 
în gradul profesional imediat superior celui deţinut, după cum urmează: 

- Consilier, clasa I, grad profesional principal, id post: 409635 pentru 
promovarea la gradul profesional superior, în cadrul compartimentului Urbanism; 

- Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent, id post: 455073 
pentru promovarea la gradul profesional principal, în cadrul compartimentului 
Achiziții publice. 

 
Informații concurs 

- Tipul probelor de concurs: 
Concursul de promovare constă în 3 probe succesive, după cum urmează: 
1. Selecția dosarelor 
2. Proba scrisă 
3. Interviul 
- Data desfășurării probei scrise: 08.07.2022, ora 10.00. 
- Data desfășurării interviului: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data 

susținerii probei scrise, cu respectarea art. 56 din HG nr. 611/2008 pentru 
aprobarea Normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor 
publici, cu modificările și completările ulterioare. Data și ora susținerii interviului 
se afișează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă. 

- Dosarele de înscriere la concursul de promovare se pot depune în termen de 20 zile 
de la data publicării anunțului, pe pagina de internet a Primăriei Nistorești, județul 
Vrancea, respectiv, în perioada 26.05.2022 – 24.06.2022 (inclusiv), ora 16.00, la 
sediul Primăriei Nistorești, comuna Nistorești, județul Vrancea. 

- Locul desfășurării concursului: sediul Primăriei Nistorești, comuna Nistorești, 
județul Vrancea. 

- Locația de desfășurare a probelor de concurs, respectiv, spațiul precis determinat 
de desfășurare a probelor de concurs, va fi stabilit și afișat în timp util desfășurării 
în condiții optime a probelor de concurs. 

- Persoana de contact și funcția publică deținută: domnul Oancea Costel, consilier, 
clasa I, grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Nistorești, județul Vrancea, nr. tel/fax 0371060345, e-mail: 
primarianistoresti@yahoo.com. 

Condiții de participare 
Pentru a participa la concursul de promovare a unor funcționari publici  din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Nistorești în gradul profesional imediat 
superior celui deţinut, candidații trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele 
condiții: 

a) Să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care 
promovează; 

b) Să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performanțelor individuale 
în ultimii 2 ani în care funcționarul s-a aflat în activitate; 



c) Să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile
Codului administrativ;

Dosarul de înscriere va conține în mod obligatoriu: 
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3.
b) 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; 
c) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din 

ultimii 2 ani de activitate; 
d) 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;

Anexăm prezentului anunț, bibliografiile stabilite pentru examenul/concursul de 
promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut. 
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DOBRE TEODOR 



 

 

1. Bibliografie Consilier, clasa I, grad profesional principal, id post: 409635 
pentru promovarea la gradul profesional superior, în cadrul compartimentului 
Urbanism: 
 

1. Constitutia Romaniei 
2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 

formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Titlurile I și II ale părții a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 

5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 
6. Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepţia 

construcţiilor; 
7. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii; 
8. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. 

 
Tematica; 
Bibliografia va fi studiată integral. 
 
 
 

2. Bibliografie Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent, id 
post: 455073 pentru promovarea la gradul profesional principal, în cadrul 
compartimentului Achiziții publice: 
 

1. Constitutia Romaniei 
2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 

formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 

bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
4. Titlurile I și II ale părții a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
5. OUG nr.98/2016 privind privind achiziţiile publice, modificată și completată; 
6. HG 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, modificată și completată; 

7. 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 

 
      

Tematica; 
Bibliografia va fi studiată integral. 
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