
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

COMUNA SOLONȚ 

 

 

 Nr.1789/09.03.2023 

 

ANUNȚ 

 

 

În baza prevederilor art. 618 alin. (4) și alin. (22) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare, Primăria Comunei Solonț organizează în data de 29.03.2023 – proba scrisă, examenul de promovare 

în grad profesional, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate. 

Condițiile de desfășurare a examenului de promovare: 

Examenul de promovare în grad profesional se va desfășura la sediul Primăriei Comunei Solonț din Str. Înv. Iosub Ion nr. 3, 

, astfel: 

– proba scrisă: 29.03.2023, ora 10:00 

– interviul: 31.03.2023, ora 10.00 

Condițiile de participare la examenul de promovare: 

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, conform prevederilor art. 

479 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, funcționarul public trebuie 

să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

 

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



c) să fi obținut cel puțin calificativul „bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate; 

 

d) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod. 

Funcția publică pentru care se organizează concursul/ examenul și compartimentul din care face parte sunt: 

 

Nr. 

crt. 

Denumire 

funcție Categorie 

C 

l 

a 

s 

a 

Grad 

profesional 

deținut Compartimentul 

Gradul 

profesional 

pentru care 

se 

organizează 

examenul 

1 

Consilier 

achiziții 

publice execuție I asistent Compartimentul achiziții publice principal 

2 Consilier execuție I asistent Compartiment financiar -contabil principal 

3 Referent execuție III principal 

Compartiment stare civilă, resurse 

umane, arhivă superior 

 

 



 

Dosarul de concurs se depune de către candidați, la sediul Primăriei Comunei Solonț din Str. Inv. Iosub Ion nr. 3, sat 

Solonț, comuna Solonț, județul Bacău, în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului  și trebuie să conțină în mod 

obligatoriu documentele prevăzute la art. 479 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și următoarele : 

 

a) formularul de înscriere; 

b) copie de pe carnetul de muncă sau adeverința 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 performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate; 

d) adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, 

în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată. 

Relații suplimentare se pot obține în intervalul orar 09:00-16:00 de luni până joi, iar vinerea 09:00–14:00 la nr. de 

telefon: 0234387701 – Secretar General Comună  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

BIBLIOGRAFIE/ TEMATICĂ: 

 

A. Compartiment achiziții publice : 

 

BIBLIOGRAFIE:  

1. Constituția României, republicată și completată prin Legea de revizuire a Constituției României nr. 429/2003, 

republicată de Consiliul Legislativ ; 

2. Titlul I şi II ale părții a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

5. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare; 

7. Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a 

contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru 

organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor; 

8. Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și 

completările ulterioare; 



9. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare. 

TEMATICĂ: 

1. Constituția României, republicată și completată prin Legea de revizuire a Constituției României nr. 429/2003, 

republicată de Consiliul Legislativ ; - integral 

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Principiul egalității între cetățeni 

- Comportamente care atrag răspunderea contravențională  

- Definirea hărțuirii 

- Domeniile în care se pot manifesta discriminarea unei persoane și care constituie contravenție 

 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Principiile prin care se realizează egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați 

- Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.  

5. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Tematica: 

▪ Reguli generale de participare şi desfăşurare a procedurilor de atribuire 

▪ Modalităţile de atribuire 

▪ Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire 

▪ Executarea contractului de achiziție publică 



6. Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare; 

Tematica: 

▪ Reguli generale de participare şi desfăşurare a procedurilor de atribuire 

▪ Modalităţile de atribuire 

▪ Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire 

▪ Executarea contractului sectorial 

7. Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a 

contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru 

organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor; 

Tematica: 

▪ Contestaţia formulată pe cale administrativ-jurisdicţională 

▪ Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului 

▪ Sistemul de remedii judiciar 

8. Hotărârea nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Tematica: 

▪ Planificarea şi pregătirea realizării achiziţiei sectoriale 

▪ Realizarea achiziţiei sectoriale 

▪ Executarea contractului de sectorial/ acordului-cadru 

 

9. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare 

Tematica: 

▪ Planificarea şi pregătirea realizării achiziţiei publice 



▪ Realizarea achiziţiei publice 

▪ Executarea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru 

 

 

B. Compartiment financiar – contabil : 

 

BIBLIOGRAFIE:  

 

1. Constituția României, republicată și completată prin Legea de revizuire a Constituției României nr. 429/2003, 

republicată de Consiliul Legislativ ; 

2. Titlul I şi II ale părții a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

5. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare 

6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare 

7. Ordinul MDRAP NR. 1069/1578/114/2016 pentru aplicarea pct. 101 din titlul IX "Impozite şi taxe locale" din 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

1/2016  

 

TEMATICA: 
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1. Constituția României, republicată și completată prin Legea de revizuire a Constituției României nr. 429/2003, 

republicată de Consiliul Legislativ ; - integral 

2. Titlul I şi II ale părții a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

1. Principiul egalității între cetățeni 

2. Comportamente care atrag răspunderea contravențională  

3. Definirea hărțuirii 

4. Domeniile în care se pot manifesta discriminarea unei persoane și care constituie contravenție 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

1. Principiile prin care se realizează egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați 

2. Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.  

5. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare 

- TITLUL I - Dispoziţii generale   

 

• CAPITOLUL I Scopul şi sfera de cuprindere a Codului fiscal  

• CAPITOLUL II Aplicarea şi modificarea Codului fiscal  

• CAPITOLUL III Definiţii  

• CAPITOLUL IV Reguli de aplicare generală  

- TITLUL IX 

Impozite şi taxe locale  
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• CAPITOLUL I Dispoziţii generale  

• CAPITOLUL II Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri  

• CAPITOLUL III Impozitul pe teren şi taxa pe teren  

• CAPITOLUL IV Impozitul pe mijloacele de transport  

• CAPITOLUL V Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor  

• CAPITOLUL VI Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate  

• CAPITOLUL VII Impozitul pe spectacole  

• CAPITOLUL VIII Taxe speciale  

• CAPITOLUL IX Alte taxe locale  

• CAPITOLUL X Alte dispoziţii comune  

• CAPITOLUL XI Sancţiuni  

• CAPITOLUL XII Dispoziţii finale  

6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare 

- TITLUL  IV - Înregistrarea fiscală  

- TITLUL V - Stabilirea creanţelor fiscale  

- TITLUL VII - Colectarea creanţelor fiscale 

 

7.  Ordinul MDRAP NR. 1069/1578/114/2016 pentru aplicarea pct. 101 din titlul IX "Impozite şi taxe locale" din Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016  - 

integral 
 

 

C. Compartiment stare civilă, resurse umane, arhivă 

 

 

BIBLIOGRAFIE:  
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1. Constituția României, republicată și completată prin Legea de revizuire a Constituției României nr. 429/2003, 

republicată de Consiliul Legislativ ; 

2. Titlul I şi II ale părții a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

5. Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată; 

6. Legea nr. 138/2013 pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Națonale nr.16/1996; 

7. Instrucţiuni privind activitatea de arhivă la creatoriişi deţinătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor 

Naţionale prin Ordinul nr. 217/1996; 

8. Ordonanța nr. 27 din 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; 

9. Legea nr.544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public. 

10. Legea nr. 119/1996, cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

11.  Hotărârea Guvernului nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în 

materie de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare;  

12.  Hotărârea Guvernului nr. 727/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor 

Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de 

stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976;  

13.  Ordonanța Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor 

fizice, cu modificările și completările ulterioare;  
 

 

 

TEMATICA: 

 



1. Constituția României, republicată și completată prin Legea de revizuire a Constituției României nr. 429/2003, 

republicată de Consiliul Legislativ ; - integral 

2. Titlul I şi II ale părții a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

1. Principiul egalității între cetățeni 

2. Comportamente care atrag răspunderea contravențională  

3. Definirea hărțuirii 

4. Domeniile în care se pot manifesta discriminarea unei persoane și care constituie contravenție 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

1. Principiile prin care se realizează egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați 

2. Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.  

 

5. Legea arhivelor nationale nr. 16/1996 cu modificarile si completarile ulterioare: 

 

• I – Dispozitii generale; 

• III – Obligatiile creatorilor si detinatortilor de documente; 

• IV – Folosirea documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic National al Romaniei. 

 

6. Legea nr. 138/2013 pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Națonale nr.16/1996; - integral 

 

7. Instructiuni privind activitatea de arhiva la ceatorii si detinatorii de documente aprobate de conducerea Arhivelor 

Nationale:- integral 



 

8. Ordonanța nr. 27 din 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; - integral 

9. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2011 (actualizata) privind liberal acces la informatiile de interes public- integral 

10.  Legea nr. 119/1996, cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - integral 

11.  Hotărârea Guvernului nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în 

materie de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare; - integral 

12.  Hotărârea Guvernului nr. 727/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor 

Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de 

stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976; -integral 

13.  Ordonanța Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor 

fizice, cu modificările și completările ulterioare; - integral 

 


