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ANUNŢ 

examen de promovare în grad profesional 

 

În conformitate cu prevederile art.478 și art.618 alin.(22) din O.U.G. nr.57/2019 privind Cosul 

administrativ, COMUNA CRASNA, organizează examen de promovare în grad profesional a 

funcţionarilor publici de execuție. 

 Concursul va fi alcătuit din 3 probe succesive: 

a) selecţia dosarelor de înscriere; 

b) proba scrisă – 23 octombrie  2019 , ora 9,00 ; 

c) interviul – 25 octombrie  2019, ora 9,00. 

Condiţii de desfăşurare a examenului:  

- dosarele de înscriere se depun la secretarul comisiei până la data de 11  octombrie  2019 ora 14,00;  

- selecţia dosarelor va avea loc în termen de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a 

dosarelor.  

Condiţiile de participare la examenul de promovare sunt prevăzute la art.479 din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ:  

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

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

 Constituie vechime în grad profesional vechimea definită potrivit art. 424 alin. (6), precum şi cea 

prevăzută la art. 502 alin. (7), art. 509 alin. (5), art. 513 alin. (3), art. 514 alin. (4) şi art. 527 alin. (3) 

din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

Bibliografia pentru examenul de promovare în grad professional: 

1. Constituţia României;  

2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ: Partea a IV-a, TITLUL 

II Statutul funcţionarilor publici : Capitolul  I -X : de la art.369 până la art.537 inclusiv,  

3. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, republicată cu modificările 

și completările ulterioare;  

4. Ordonanța Guvernului nr. 27/2002privind reglementarea activităţii de soluţionare a petițiilor, cu 

modificările și completările ulterioare. 
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