
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Examen de promovare în grad profesional  

Având în vedere prevederile art. 618 alin.(4) și alin. (22)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr. 611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu 
modificările și completările ulterioare,  vă comunicăm că în cadrul Primăriei municipiului Târgu 
Secuiesc se va desfășura un examen de promovare în grad profesional, cu încadrarea în 
fondurile bugetare alocate. 

Examenul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Târgu Secuiesc  în data de 
13.02.2023, ora 09:00. 

Condițiile de participare la examenul de promovare: 

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat 
superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 
condiţii: 

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 în condiţiile legii; 

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

Denumire 
funcție 

Categoria Clasa Grad profesional 
deținut 

Compartiment Grad profesional 
vizat 

Consilier  Execuție I Asistent Compartiment 
administrare domeniu 
public și privat 

Principal 

 

Dosarul de concurs se depune în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind 
organizarea examenului de promovare la Compartimentul resurse umane, respectiv între 
13.01.2023 și  01.02.2023 şi conţine în mod obligatoriu: 

a) formularul de înscriere 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

b) adeverinţa 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 performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani 
de activitate; 

d) 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; 

 Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul resurse umane din cadrul Primăriei 
municipiului Târgu Secuiesc, nr. telefon: 0728103614. 

Bibliografie pentru examenul de promovare în grad profesional superior 

1. Constituția României, republicată  

2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

3. |Art.154–157 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare 

4. Legea nr.287/2009 privind Codul civil - Cartea a III-a Despre bunuri, cu modificările și 

completările ulterioare 

5. Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 

de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și 

completările ulterioare 

Tematica examenului: bibliografia va fi studiată integral 

 

                     
 


