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ANUNŢ 

organizare examen de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici 

 din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Comunei Agapia 

Compartiment juridic 

  

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (1) și  alin. (4) și alin. (22) din Codul Administrativ, 

Comuna Agapia, organizează examen de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul 

aparatului de specialitate a Primarului Comunei Agapia, 

 

Condiţii generale: 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Condiţii  cumulative de participare laconcursul sau examenul de promovare în grad profesional: 

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional, funcţionarul public 

trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 479 alin. 2 din O.U.G 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 în condiţiile prezentului cod. 

 

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

 

Nr. 

Crt. 

Denumire 

funcție 

publică 

Categorie Clasă 

Grad 

profesional 

deținut 

Compartiment 

Gradul profesional pt. 

care se organizează 

examenul 

1. 
Consilier 

juridic 
execuție I asistent 

Compartimentul 

juridic 
principal 

 

Condiţii de desfăşurare a concursului: 

      Examenul se va desfăşura la sediul Primăriei Comunei Agapia, str. Nicolae Iorga nr.140, din comuna 

Agapia, judeţul Neamț. 

               

  Proba scrisă se va desfăşura în data de:  21.12.2020, ora 9
00

; 

              Interviul se va desfăşura în data de:        23.12.2020, ora 14 
00

; 

 

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului 

privind organizarea examenului sau concursului de promovare. 

Dosarul de concurs/examen depus de către candidaţi la concursul de promovare în grad profesional va 

conţine în mod obligatoriu: 



a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă 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 din ultimii 2 ani; 

c) formularul de înscriere. 

 

Relații suplimentare se pot obține în intervalul orar 07
30

-15
30

 de luni-vineri la nr. de tel.0233/244603, 

doamna MELINTE ELENA– secretar comisie. 

          

Constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor se va face în baza  

prevederilor art. 618, alin.(22) din OUG nr.57/2019 . 

 

Bibliografie comună funcțiilor publice de execuție 

      1.  Constituţia României 

      2.  O.U.G 57/2019 privind Codul Administrativ, actualizat 

Bibliografie specifică  pentru promovarea functionarilor publici din cadrul Compartimentului juridic : 

1. Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, actualizata 

2. Legea nr.544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, actualizata 

3. Legea nr.554/ 2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare 

4. O.G. nr. 2/2001  privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata 

5. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare 

6. OUG. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite, actualizata 

7. OUG. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi 

pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, actualizata. 

  

 

 

 

PRIMAR,    

                         

    NASTASĂ NECULAI 


