
Anexiim bibliografia pentru examenul de promovare in grad profesional 

Conditii de participare: 
sa aiba eel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care 
promoveaza; 
sa fi obtinut eel putin calificativul "bine" la evaluarea anuala a performantelor 
individuale in ultimii 2 ani calendaristici; 
sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile 
prezentei legi. 

Dosarul de examen trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele documente: 
copie de pe cametul de munca sau adeverinta in vederea atestarii vechimii in gradul 
profesional din care se promoveaza; 
copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 
2 ani; 
formularul de inscriere (prevazut in anexa nr. 3 la HG nr.611/2008 se gaseste la 
Registratura). .s, 
copie dupa cazierul administrativ. 

Relatii suplimentare se pot obtine la Registratura - din cadrul Primariei comunei Doljesti. 

-ez- 
Organizeaza examen de promovare in grad profesional superior celui detinut al functiilor 
publice de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Doljesti. 
Examenul se o rg ani zeaz a la sediul Primariei comunei Doljesti, 
in data de 08.06.2021 ora 10.00 se va sustine proba scrisa, iar interviul este programat 
pentru data de 11.06.2021 ora 10.00. 
Proba interviului va fi sustinuta doar de catre candidatii declarati admisi la proba scrisa. 
Dosarele de inscriere se pot depune pana pe data de 25.05.2021, ora 15.00, la 
Registratura Primariei comunei Doljesti, 

Primaria comunei Doljesti 

in conformitate cu prevederile art. 618 alin 22, din OUG 57/2019 privind 
Codul Administrativ si ale art. 126 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor 

privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, 
cu modificarile si completarile ulterioare 

ANUNT 

ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CO~UNA DOLJE~TI 
Str. Stefan eel Mare ~i Sfant, nr.44 

Nr. 3908 din 06.05.2021 



PRIMAR, 
Albert LUNGU 

Nota: La studierea actelor normative din bibliografie, candidatii var avea in vedere toate 
republicarile, modificarile si completarile intervenite pina la data depunerii dosarelor de concurs. 

1. Constitutia Romaniei, republicata; 
2. Titlul I ~i II ale partii a VI-a din ~rdonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
3. Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de 
discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei ~i barbati, 
republicata, cu rnodificarile si completarile ulterioare; 
5. Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 (**republicata**)privind protectia si promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap; 
6. Legea nr. 272 din 21 iunie 2004(**republicata**)privind protectia si promovarea drepturilor 
copilului; 
7. Hotararea de Guvern nr.691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de 
crestere si ingrijire a copilului cu parinti plecati la munca in strainatate si a serviciilor de care 
acestia pot beneficia, precum si pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre 
directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului si serviciile publice de asistenta sociala 
si a modelului standard al documentelor elaborate de catre acestea. 

BIBLIOGRAFIE 
pentru examenul de promovare in grad profesional 
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