
 
 

nr.21141/16.11.2020 
 

Anunț organizare examen de promovare în grad professional a 
functionarilor publici 

 
 

 U.A.T. oras Ovidiu, cu sediul in str. Sanatatii nr.7, organizeaza in data de 17 decembrie 2020, ora 
1000-proba scrisa, la sediul institutiei din str. Sanatatii nr.7, sala de sedinte, examenul de promovare in gradul 
profesional imediat superior a functionarilor publici din cadrul UAT Oras Ovidiu. 

 Condiţiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui 
deţinut sunt cele prevăzute de art. 479 alin. (1), cu excepția literei b), din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, respectiv: 
 - să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;  
 - să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de 
activitate;   
 - să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată.  

 Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării prezentului 
anunţ si conţine în mod obligatoriu: 
 - 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; 
 - copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care 
funcţionarul public s-a aflat în activitate; 
 - formularul de înscriere. 

Concursul va consta într-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor şi interviu. 

Calendarul concursului/examenului de promovare in grad profesional :  
- la sediul Primariei Orasului Ovidiu, din str.Sanatatii nr.7 – sala de sedinte, astfel: 

1. 16.11.2020 data publicare anunt: afisare la sediu, data constituire comisii: de concurs/examen si de solutionare a 
contestatiilor; 

2. 16.11.2020-07.12.2020 – termen/perioada depunere dosare concurs, (20 de zile de la data afisarii anuntului) 
3. 08.12.2020-14.12.2020 - selectia dosarelor-( maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere 

dosare) 
4. 17.12.2020 – ora 10 - proba scrisa; 
Data si ora probei interviu se vor anunta ulterior, odata cu rezultatul probei scrise. 

 
Bibliografia propusa :  

a).Constitutia Romaniei 
b).O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ 
 - partea a II-a Administratia publica locala art.75-art.248; 
 - partea a VI-a- titlul I si II – Statutul functionarilor publici art.365-368 si 369-art.537 
c). Ordonanţă nr. 137/2000 (**republicată**) privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare**) 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
d). Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 
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