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Nr. 7257 din 01.04.2022 

A N U N T 

In baza prevederilor art. 618 alin (4) si alin (22) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria comunei Plenita, judeţul Dolj 
organizează concurs/examen de promovare în gradul profesional superior celui deţinut, pentru 
urmatoarele functii de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Plenita: 

Nr. 
crt. 

Denumire 
functie 

Clasa Grad prof. 
detinut 

Compartiment Grad prof. pt. care se 
organizeaza concursul 

Nr. 
functii 

1. Referent III Principal ASISTENTA SOCIALA Superior 1 

 
Condiţii de desfăşurare a concursului/examenului de promovare: 

Examenul/concursul de promovare in grad profesional se va desfasura la sediul Primariei 
comunei Plenita din Str. Traian, nr. 34 astfel: 

- Dosarele de concurs se depun de către candidaţi la sediul Primariei comunei Plenita, la 
secretarul comisiei de concurs/examen, dl. Marian Adrian – Secretar general al UAT Plenita, in 
termen de 20 de zile de la data publicării anunţului la sediul institutiei publice şi pe site-ul 
propriu. Termenul limita pentru depunerea dosarului: 21.04.2022, ora 14:00;  

- Selectia dosarelor: 27.04.2022, ora 10:00; 
- Proba scrisa:          05.05.2022, ora 10:00; 
- Interviul:                09.05.2021, ora 10:00.   
Nota: In eventualitatea depunerii de contestatii de catre candidati, data şi ora interviului 

se afişează obligatoriu odată cu rezultatele finale la proba scrisă. 
 
Rezultatul concursului se comunică candidaţilor prin afişare la avizierul instituţiei în 

termen de 3 zile lucrătoare de la data susţinerii interviului. 
 
Condiţii de participare la concursul/examenul de promovare: 
 
Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui 

deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 
- 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 anuală a performanţelor 

individuale în ultimi 2 ani calendaristici; 
- Să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinara neradiată în condiţiile legii. 

 
Conţinutul dosarului: 



Dosarul de examen se va depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data 
afişării anunţului privind organizarea examenului de promovare şi va contine în mod obligatoriu: 

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 în care funcţionarul public s-a aflat în activitate; 
d) Cazierul administrat sau alte documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor 

prevăzute la art. 479 alin. (1) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 
 
Bibliografie/Tematica:  

 
(5)Bibliografia de concurs: 

-  Constitutia Romaniei; 
- O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- OUG nr. 57/2019 - privind Codul administrativ (Partea V-a, titlul I si II; Partea VI, titlul 

III si Partea a VII -a) cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat  si Normele metodologice de 
aplicare aprobate prin HG. nr. 50/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- OUG 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 

- Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

Afisat azi 01.04.2022 
(la sediul UAT Plenita si pe site-ul propriu)  

 
 
 
 
 

PRIMAR, 
Mihai Puiu Calafeteanu 


