
PRIMĂRIA COMUNEI RADOVAN 
JUDEŢUL DOLJ 
ADRESĂ: SOS.CALAFATULUI, nr. 29 
NR. StJ l- 1.13 I (1 7 I 2022 

ANUNT EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL • 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2021 privind 
unele măsuri la nivelul administraţiei publice şi ale art. 618 alin. (22) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
PRIMĂRIA COMUNEI RADOVAN organizează la sediul i nst ituţiei din şes . Calafatulu i, 
nr.29,judetul Dolj , examen de promovare în grad profesional pentru următoarea funcţie 
publică de execuţie: 

Grad 
Grad 

Nr.crt. 
Funcţia 

Clasa profesional Structura funcţională 
profesional 

publică după 
deţinut promovare 

1 Inspector I Asistent 
Compartimentul Financiar 

Principal 
Contabil si Achizitii Publice 

Conditii de participare la examen: 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 479 alin. (1) cu 
excepţia literei b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: 

- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează ; 
- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani 
de activitate; 
- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului administrativ. 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primariei Comunei Radovan, în 
termen de 20 zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 13 aprilie 2022-02 mai 
2022, inclusiv, conţin în mod obligatoriu următoarele documente: 

a) formularul de înscriere; 
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 ; 



Copiile de pe actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele 
originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de 
concurs. 

Calendarul de desfăsurare a concursului: 
' 

1. proba scrisă, în data de 16 mai 2022, ora 12.00, la sediul instituţiei ; 

2. proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la 
sediul instituţiei , doar acei candidaţi care au obţinut la proba scrisă minimum 50 puncte. 

BIBLIOGRAFIA 51 TEMATICA PENTRU FUNCTIA PUBLICA DIN CADRUL 
' ' COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL 51 ACHIZITll PUBLICE 

BIBLIOGRAFIA 

1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare -
Partea a VI-a - Statutul funcţionarilor publici , prevederi aplicabile personalului contractual din 
administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice, Titlul I, Titlul li 
2. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal .modificata. 
3. H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici , cu modificările şi completările ulterioare. 
4. Legea nr.82/1991 a contabilitatii ,modificata. 

TEMATICA 

1. Reglementări în domeniul funcţiei publice; 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primariei Comunei Radovan şi la secretarul comisiei 
de concurs, doamna Ştefan Iuliana, Referent superior, tel. 0251359223, e-mail 
dQJJ121~rnana ado1_~:!Pl..~grna I corn. 

Afişat în data de 13 aprilie 2022, la sediul şi pe pagina de internet a Primariei Comunei 
Radovan . 

Primar 
Cîrstianu Marius Daniel , 


