
Anexa nr.1 la Dispoziția Primarului nr.47/29.03.2022 

 

ANUNȚ 

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, Primaria Comunei 
Movila Banului organizează concurs in vederea promovării in grad profesional in 
data de 9.02.2021-proba scrisă, in limita funcțiilor publice rezervate promovării, 
cu incadrarea in fondurile bugetare alocate. 
Condiții de desfășurare a concursului/examenului de promovare: 
Concursul/examenul de promovare in grad porfesional se va desfășura la sediul 
primariei Movila Banului, astfel: 
-probă scrisă : 02.05.2022 
-probă interviu- 05.05.2022 
Condiții de participare la concursul/examenul de promovare: 
Pentru a participa la concursul/examenul de promovare in grad profesional 
imediat superior celui deținut, conform prevederilor art.479 din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 
condiții: 
1.să aibă cel puțin 3 ani vechime in gradul profesional al funcției publice din care 
promovează; 
2.să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performanțelor 
individuale in ultimii 2 ani de activitate. 
3.să fi obţinut un număr minim de credite prin participarea la programe de 
formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau 
vizite de studiu, în condiţiile legii sau să fi urmat o formă de perfecţionare 
profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate; 
4.să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod. 

Funcția publică pentru care se organizează concursul/examenul și 
compartimentul din care face parte sunt: 
Funcția publică de execuție de referent, grad profesional principal, in cadrul 
compartimentului financiar-contabil, impozite si taxe, achizitii publice. 
Dosarul de concurs se depune de către candidați la sediul primăriei Movila 
Banului in termen de 20 zile de la data afișării anunțului(29.03.2022-
20.04.2022) si trebuie să conțină in mod obligatoriu documentele prevăzute la 
art.479 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și următoarele: 
-formular de inscriere 



-copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de 
resurse umane in vederea atestării vechimii in gradul profesional din care 
promovează. 
-copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din 
ultimii 2 ani de activitate. 
-adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane in vederea atestării 
situatiei disciplinare a funcționarului public, in care se menționează expres daca 
acestia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată. 

Relații suplimentare se pot obține in intervalul orar 8.00-16.00 de luni 
pana vineri la sediul primariei Movila Banului, sau la numarul de telefon 
0238.796.601.  
Persoana de contact : Ioniță Alexandru Florin- secretarul general al comunei 
Movila Banului. 

 

 Primar,  
Moise Dorin Romică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


