
 

 
 

 

Nr.  19334 /21.06.2022 

 

 

 

ANUNŢ CONCURS PROMOVARE ÎN GRAD IMEDIAT SUPERIOR CELUI 

DEȚINUT DE FUNCȚIONARII PUBLICI DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL 

PRIMARULUI COMUNEI MOȘNIȚA NOUĂ 

 

  
 

În baza prevederilor art.618 alin.(4) si alin.(22) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Comuna Moşniţa Nouă, str. 

Principală, nr.51, jud. Timis, organizează în data 22.07.2022 concurs de promovare  în grad 

imediat superior celui deținut de funcționarii publici din aparatul de specialitate al primarului 

comunei Moșnița Nouă.  

Funcțiile publice care vor fi supuse transformării:  

➢ 2 funcții de inspector, clasa I, grad profesional asistent,  din cadrul 

Compartimentului Achiziții Publice 

➢ 1 funcție publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul 

Compartimentului Achiziții Publice 

Desfășurarea examenului 

Dosarul de înscriere la examen se depune de către candidați în termen de 20 zile de la data 

afișării anuntului. 

Examenul de promovare în clasă se organizează la sediul Primariei  com. Moșnița Nouă, judetul 

Timiș, după cum urmează: 

1. Selectia dosarelor  

2. Proba scrisa va avea loc în data de 22.07.2022, ora 10:00 la sediul Primariei  com. Moșnița 

Nouă; 

3. Proba interviului va avea loc in termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise  



 

 

II. Conditii specifice de participare la concurs/examen: 

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare in grad profesional,conform art.479 

din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

functionarul public trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: 

 
   a) sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei 

publice din care promoveaza; 

   b) sa fi obtinut un numar minim de credite prin participarea la programe 

de formare, de perfectionare, seminare, conferinte, schimburi de experienta 

sau vizite de studiu, in conditiile legii sau sa fi urmat o forma de 

perfectionare profesionala cu durata de minimum 30 de ore in ultimii 3 ani 

de activitate; 

   c) sa fi obtinut cel putin calificativul „bine“ la evaluarea 

performantelor individuale in ultimii 2 ani de activitate; 

   d) sa nu aiba o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile 

prezentului cod. 

   (2) Constituie vechime in grad profesional vechimea definita potrivit 

art. 424 alin. (6), precum si cea prevazuta la art. 502 alin. (7), art. 509 

alin. (5), art. 513 alin. (3), art. 514 alin. (4) si art. 527 alin. (3). 

 

Dosarul de examen se depune de candidați, la sediul Primăriei Comunei Moșnița Nouă, în 

termen de 20 zile de la data afișării anunțului (22.06.2022- 11.07.2022) și trebuie să conțină in 

mod obligatoriu documentele prevăzute art.479 din O.U.G. 57/2019, cu modificările și 

completările ulterioare:  

a) formula de inscriere 

b) copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane 

in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza; 

 c) copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 

ani în care functionarul public s-a aflat în activitate;" 

  d) adeverință eliberată." 

 

Bibliografia pentru examen este prevazută în anexa la prezentul anunț 

Anunțul  de examen este afișat pe pagina de internet  a Primariei com. Moșnița Nouă și la 

avizierul institutiei. 
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PRIMAR,                                                                         SECRETAR GENERAL  

      AL UAT MOȘNIȚA NOUĂ, 

FLORIN OCTAVIAN BUCUR                                              SZABO MONIKA 

 

                                                                   


