
                             

   MUNICIPIUL ROMAN

Serviciul                   DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ  SOCIALĂ
       Str. Alexandru cel Bun, nr.3  Tel. 0233744771  Fax. 0233 744737
                                E-mail:sappp@primariaroman.ro

                        
Nr. 15088 din 09.10.2019

      Direcția de Asistență Socială Roman, județul Neamț, anunţă organizarea examenului
de promovare în gradul profesional  superior celui deținut  pentru functia publica de
executie  de  inspector,  clasa  I,  grad  profesional  principal  în  funcția  publică  de
inspector,  clasa  I,  grad  profesional  superior,  din  cadrul   Biroului  achiziții,
aprovizionare, IT, SSM.

Condițiile de  participare  la examen sunt:
  să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care

promovează; 

 să fi obținut  cel puțin calificativul « bine » la evaluarea anuală a performanțelor
individuale  în ultimii 2 ani;

 să nu aiba nici o sancțiune disciplinară neradiată.

Bibliografia pentru examen :

- Constituția României;
    -  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
    -  Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
    - Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
    - Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune
de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
   -   HG 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice la Legea 99/2016 (Normele
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 
sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016);
  -  HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice la Legea 98/2016 (Normele 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016).
  - Legea 184/ oct 2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de 
interese in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica
 - Ordinul 1170 / 2017 privind nivelul ratei de actualizare pt anul 2018 aferente 
contractelor de achizitie publica
 - Hotararea 1 / 2018  privind conditiile generale si specifice privind anumite categorii 
de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice

https://www.traininguri.ro/wp-content/uploads/2015/09/Legea-nr-98-2016-privind-achizitiile-publice.pdf
https://www.traininguri.ro/wp-content/uploads/2015/09/Normele-metodologice-de-aplicare-a-prevederilor-referitoare-la-atribuirea-contractului-de-achizitie-publica-acordului-cadru-din-Legea-nr-98-2016-.pdf
https://www.traininguri.ro/wp-content/uploads/2015/09/Normele-metodologice-de-aplicare-a-prevederilor-referitoare-la-atribuirea-contractului-sectorial-acordului-cadru-din-Legea-nr-99-2016-privind-achizitiile-sectoriale.pdf
https://www.traininguri.ro/wp-content/uploads/2015/09/Legea-nr-101-2016-privind-remediile-si-caile-de-atac-in-materie-de-atribuire-a-contractelor-de-achizitie-publica.pdf
https://www.traininguri.ro/wp-content/uploads/2015/09/Legea-nr-100-2016-privind-concesiunile-de-lucrari-si-concesiunile-de-servicii-.pdf
https://www.traininguri.ro/wp-content/uploads/2015/09/Legea-nr-99-2016-privind-achizitiile-sectoriale.pdf


-  OUG 107/2017 pentru modificarea unor acte normative cu impact in domeniul 
achizitiilor publice
 - OUG 98 /2017 privind functia de control ex- ante al procesului de atribuire a 
contractelor/ acordurilor cadru de achizitie publica, a contractelor / acordurilor cadru 
sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii

-  Hotarare 419/2018 pt aprobarea normelor metodologice de   aplicare a prevederilor
OUG 98/2017. 

  Dosarul de concurs se depune în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului,
respectiv până la data limită de 28.10.2019, ora 15:00  la sediu D.A.S. Roman, Biroul
resurse  umane,  salarizare,  juridic,  str.  Alexandru  cel  Bun,  nr.3  și  va  cuprinde
următoarele documente:

- copie carnet muncă sau adeverință eliberată de compartimentul de resurse
umane;

- copii  rapoarte  de  evaluare  a  performanțelor  profesionale  individuale  din
ultimii 2  ani;

- formularul  de  inscriere  prevazut  în  anexa  nr.  3  la  H.G.  nr.  611/2008,  cu
modificările și completările ulterioare.

Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă insoțite de documentele originale, care se
certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în
copii legalizate. 

Examenul constă în 3 etape:
1.selectia dosarelor;
2.proba scrisa;
3.proba interviu .

   Selecţia  dosarelor  de  înscriere, care  se  face  în  termen  de  maximum  cinci  zile
lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv pană la data
de 01.11.2019.
   Concursul se va desfașura în data de 05.11.2019, ora 10:00, proba scrisă, la sediul
D.A.S. Roman ,str. Alexandru cel Bun, nr. 3.  Interviul se va susține , de regulă , în
termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.
       Anuntul  de examen este afisat pe pagina de internet  a Primariei  Roman, sectiunea
„Cariera”  si la avizierul Directiei de Asistenta Sociala Roman, str. Alexandru cel Bun,
nr. 3.

 Date de contact:  Biroul  resurse umane, salarizare, juridic, str.  Alexandru cel
Bun, nr.3,  telefon: 0233/744771.

                                                             

            Director executiv,                                       Biroul  resurse umane, salarizare,juridic
           

                Sorina Monac                                          insp.Vasilică Ana Maria


	
	MUNICIPIUL ROMAN

