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ANUNŢ 
 

EXAMEN PROMOVARE ȊN GRAD PROFESIONAL  
 

PRIMĂRIA COMUNEI MIRCEA VODĂ, JUDEŢUL CONSTANŢA, organizează examen de 

promovare ȋn grad profesional pentru  funcționarii publici din cadrul aparatului propriu, care îndeplinesc 

condițiile de promovare în conformitate cu prevederile art. 476 ÷ art. 479 din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ,  coroborate cu prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în data 

de 13.12.2021, la sediul din strada Primăriei, nr. 47. 
 

PPeennttrruu  aa  ppaarrttiicciippaa  llaa  eexxaammeennuull  ddee  pprroommoovvaarree  îînn  ggrraadduull  pprrooffeessiioonnaall  iimmeeddiiaatt  ssuuppeerriioorr  cceelluuii  
ddeeţţiinnuutt,,  ffuunnccţţiioonnaarruull  ppuubblliicc  ttrreebbuuiiee  ssăă  îînnddeepplliinneeaassccăă  ccuummuullaattiivv  uurrmmăăttooaarreellee  ccoonnddiiţţiiii::  

  
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime ȋn gradul profesional al funcţiei 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, ȋn condiţiile 

legii sau să fi urmat o forma de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore ȋn 

ultimii 3 ani de activitate; 
 

c) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine“ la evaluarea performanţelor individuale ȋn ultimii 2 ani 

de activitate; 
 

d) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată ȋn condiţiile prezentului cod. 
 

Examenul se organizează la sediul Primăriei comunei Mircea Vodă, în perioada                             
13 - 15 decembrie  2021 şi constă în 3 (trei)  etape : 

 

 selecția dosarelor de înscriere; 

 proba scrisă – în data de  13 decembrie  2021, ora 1000 ; 
 proba interviu – în data de  15 decembrie  2021, ora 1000 
 

Dosarele de înscriere la examen se pot depune la sediul Primăriei în termen de 20 de zile de la data 
publicării anunțului, respectiv în perioada 10 - 29 noiembrie  2021, inclusiv. Termenul se calculează 
avându-se în vedere inclusiv ziua când a început – data publicării - şi ziua când s-a sfârşit – ultima zi în 

care se pot depune dosarele de examen. Anunţul a fost publicat în 10 noiembrie 2021. 
 

Dosarul de înscriere la examen va conține în mod obligatoriu: 
 

1. copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane ȋn 
vederea atestării vechimii ȋn gradul profesional din care se promovează; 

2. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de 

activitate; 

3. adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane ȋn vederea atestării situaţiei disciplinare 

a funcţionarului public, ȋn care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune 
disciplinară, care să nu fi fost radiată; 



4. dovada obţinerii numărului minim de credite prin participarea la programe de formare, de 

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

sau a urmării unei forme de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore ȋn ultimii 
3 ani de activitate; 

5. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G.R. nr. 611 din 2008, modificată şi 

completată de H.G.R. nr. 1173/2008; 

 
        Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică 

pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de examen. 
 

Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin secretarul comisiei de exaamen. 
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 Constituția Romȃniei, republicată; 
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 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
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contractului de achiziție publică/ acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 
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 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați. 
 

Compartiment urbanism 
 Constituția Romȃniei, republicată; 

 OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare – titlul 

I şi II ale părţii a VI-a, partea a V-a ; 
 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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modificările şi completările ulterioare; 
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Birou economic, Resurse umane şi dezvoltare comunitară – dezvoltare comunitară 

 Constituția Romȃniei, republicată; 

 OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare – titlul 

I şi II ale părţii a VI-a; 
 O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii Anghel Saligny ; 

 Ordinul nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea ȋn aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 

naţional de investiţii Anghel Saligny, pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4, alin. (1), 

lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 ; 
 O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală; 
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