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ANUNŢ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL 
 
       Comuna Mogoșești, județul Iași, organizează examen de promovare în grad profesional în 
data de 23.01.2020 conform prevederilor art.478-479 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ și ale art.126 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 

Condițiile specifice de participare la examen: 
În vederea participării la examenul de promovare în grad superior celui deţinut, funcţionarii 

publici de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Mogoșești trebuie să 
îndeplinească cumulativ următoarele condiții conform prevederilor art.479 alin.1 lit.a), c) și d) din 
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: 
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 
b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani 
de activitate; 
c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată. 

Examenul constă în 3 etape:  
1. Selecția dosarelor, care va avea loc în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării 
termenului de înscriere la examen; 
2. Proba scrisă va avea loc în data de 23.01.2020, ora 10,00, la sediul din comuna Mogoșești, satul 
Mogoșești, județul Iași. 
3. Interviul se va desfaşura în maxim 5 zile lucrătoare de la data desfăşurării probei scrise. 

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. 
   Dosarul de concurs se depune de către candidaţi la biroul secretariat în perioada 23.12.2019 
– 13.01.2020,  şi conţine în mod obligatoriu: 
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; 
c) formularul de înscriere. 

Bibliografiile stabilite pe domenii de activitate pentru examenul de promovare în grad sunt 
anexate la prezentul anunț sau se pot obține de la biroul secretariat. 

 
 
 Bibliografia pentru promovarea în grad la Compartimentul starea civilă: 

1. Constituția României; 
2. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ:  

- Partea a III-a Administrația publică locală . 
- Partea a V-a Reguli specifice privind proprietatea publică și privată a statului sau a unităților 
administrativ-teritoriale. 
- Partea a VI-a Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din 
administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice. 
- Partea a VII-a Răspunderea administrativă. 

mailto:contact@mogosesti-primaria.ro


 
 

 

    3. Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 
    4. HG 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în 
materie de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare. 
 

 
 

Bibliografia pentru promovarea în grad la Compartimentul Poliția Locală. 
 
 
1.Constituția României; 
2.O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ:  
- Partea a III-a Administrația publică locală . 
- Partea a V-a Reguli specifice privind proprietatea publică și privată a statului sau a unităților 
administrativ-teritoriale. 
- Partea a VI-a Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din 
administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice. 
- Partea a VII-a Răspunderea administrativă. 
 3.Legea  nr. 155/2010 a poliției locale. 
 4. HG 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției 
locale. 
 
 
 
 Primar,         Secretar general, 
 Ștefan Maftei        Mariana Anton 
 
 


