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         Nr. 8466 din 18.10.2021 

 

ANUNȚ 

 

Instituția Prefectului – Județul Călărași organizează la sediul din str. Sloboziei nr. 9-11, 

Mun. Călărași, jud. Călărași, examen de promovare în grad profesional pentru funcţionarii 

publici din cadrul instituţiei, în conformitate cu prevederile art. 477, art. 478- 479 şi ale  art. 618 

alin. (22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate. 

Condiţiile de desfăşurare a examenului de promovare în grad profesional: 

- examenul de  promovare în grad profesional se organizează la sediul din Str. Sloboziei                

nr. 9-11, Mun. Călărași, jud. Călărași, conform următorului calendar de desfășurare : 

1. proba scrisă, în data de 18 noiembrie 2021, ora 10.00; 

2. proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei 

scrise, la sediul instituţiei, pot participa doar acei candidați care au obținut la proba 

scrisă minimum 50 puncte. 

Condițiile de participare la examenul de  promovare în grad profesional: 

Pentru a participa la examenul de promovare în grad profesional, funcţionarul public trebuie 

să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

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

promovează; 

b) să fi obţinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de 

perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii, 

sau a urmării unei forme de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 

ani de activitate; 

c) să fi obținut cel putin calificativul „bine” la evaluarea performanțelor individuale în 

ultimii 2 ani de activitate; 

d) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată, în condițiile prevederilor Ordonanței de 

Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 zile de la data publicării 

anunţului privind organizarea examenului de promovare în grad profesional, respectiv  în perioada 

18 octombrie 2021 - 08 noiembrie 2021, inclusiv, şi conţine în mod obligatoriu: 

R O M Â N I A 

 

NESECRET 

 

MINISTERUL  AFACERILOR  INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL CĂLĂRAŞI  
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   a) 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; 

  b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 

ani de activitate; 

c) 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, în condițiile legii; 

d) dovada obţinerii numărului minim de credite prin participarea la programe de formare, de 

perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii, 

sau a urmării unei forme de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 

ani de activitate; 

  e) formularul de înscriere 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Instituției Prefectului – Județul Călărași şi la 

secretarul comisiei de concurs, consilier Cornelia Voinea, e-mail cornelia.voinea@prefecturacalarasi.ro 

Bibliografia pentru examenul de promovare în grad profesional:   

BIBLIOGRAFIE 

Serviciul verificarea legalității, a aplicării actelor normative și contencios administrativ 

1) Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și barbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

2.   Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările 

ulterioare: Partea a IV-a – Prefectul, instituția prefectului și serviciile publice 

deconcentrate, Partea a VI-a Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile 

personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din 

fonduri publice și Partea aVII-a – Răspunderea administrativă 

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor 

de discriminare, republicată; 

4. Constituția României, republicată; 

5. Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

6. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

 

Compartiment informare și relații publice, secretariat, arhivă 

1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și barbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

2.   Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările 

ulterioare: Partea a IV-a – Prefectul, instituția prefectului și serviciile publice 

deconcentrate, Partea a VI-a Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile 

personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din 

fonduri publice și Partea aVII-a – Răspunderea administrativă 

3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor 

de discriminare, republicată; 

4. Constituția României, republicată; 

5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public; 
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6. Ordonanța Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 

petiţiilor, cu modificările si completările ulterioare. 

 

Compartiment structura de securitate 

1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și barbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

2.   Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările 

ulterioare: Partea a IV-a – Prefectul, instituția prefectului și serviciile publice 

deconcentrate, Partea a VI-a Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile 

personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din 

fonduri publice și Partea aVII-a – Răspunderea administrativă 

3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor 

de discriminare, republicată; 

4. Constituția României, republicată; 

5. H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor 

clasificate în Româniaș 

6. H.G. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu cu modificările și 

completările ulterioare. 

7. Ghid privind implementarea de măsuri de securitate suplimentare oferite de sistemul de 

operare Windows 10 - emitent M.A.I – D.G.P.I. 

 

Compartiment achiziții publice 

1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și barbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

2.   Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările 

ulterioare: Partea a IV-a – Prefectul, instituția prefectului și serviciile publice 

deconcentrate, Partea a VI-a Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile 

personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din 

fonduri publice și Partea aVII-a – Răspunderea administrativă 

3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor 

de discriminare, republicată; 

4. Constituția României, republicată; 

5. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordul cadru din Legea 

nr.98/2016 privind achizițiile publice; 

6. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice. 

 

Afișat în data de 18 octombrie 2021, la sediul și pe pagina de internet a Instituției 

Prefectului – județul Călărași. 


