
PRIMARIA BAIA DE ARAMA 
JUDEŢUL MEHEDINŢI 
Nr/*2C6 din 23.11.2022

ANUNŢ

Primăria oraşului Baia de Arama organizează examen de promovare in treapta 
profesionala imediat superioara in cadrul compartimentului Informatica »Achiziţii 
Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Baia de Arama in 
data de 12.12.2022;orele 10,00 proba scrisa si 14.12.2022;orele 10,00 proba 
interviului.

Condiţiile de participare la examenul de promovare sunt prevăzute in.art.69 art. 1 
si 2.din HG 1336 din 28.10.2022.

Conform prevederilor art. 72 alin 2 si 3 »pentru a participa la examenul 
de promovare in treapta profesionala imediat superioara,personalul contractual 
trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime pe postul din care promovează;
b) să ti obţinut calificativul " foarte bine" la evaluarea performanţelor profesionale 

de cel puţin doua ori in ultimii 3 ani de activitate;
Dosarul de înscriere conţine in mod obligatoriu: 
a)cerere de înscriere la examenul de promovare;
bjadeverinta eliberata de angajator cu vechimea pe treapta profesionala; 
cjcopii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din 

ultimii 3 ani de activitate:
ifîsare.

COMP.R.U, 
Insp.Dragota Marina
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BIBLIOGRAFIE

pentru examen de promovare in treapta profesionala imediat superioara din 

cadrul Compartimentului de Informatica,Achiziţii Publice

1.Constituţia României, republicată;
2.0.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
3.Legea 98/2016 privind achiziţiile publice:
3. HG 395/2016-Norme Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziţie publica/acordul -cadru din legea nr.98/2016 
privind achiziţiile publice cu modificările si completările ulterioare;
4. Legea 101/2016-privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a 

contractelor de achiziţie publica ,a contractelor sectoriale si a contractelor de 

concesiune de lucrări si concesiune de servicii,precum si pentru organizarea si
funcţionarea Consiliului National de Soluţionare a Contestaţiilor;
5. Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;
6. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor 
de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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