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ANUNȚ 

 

 
Oraşul Târgu Frumos, județul Iași organizează concurs de promovare în 

grad profesional superior în data de 09.12.2019, proba scrisă, ora 10,00 la 
sediul Primăriei oraş Târgu Frumos, judeţul Iaşi, din str. Cuza Vodă, nr. 67, 
iar data și ora interviului vor fi anunțate după proba scrisă. 

 
Structura  unde se organizează examen de promovare 

  Compartimentului Control Comercial; 

 functia publica actuală de  inspector clasa I grad profesional principal; 
 funcţia publică de execuţie după transformare de inspector clasa I 

grad profesional   superior; 
Concursul constă în 3 etape succesive: 

 Selecția dosarelor;  

 Proba scrisă; 

 Interviul; 

Condițiile de desfășurarea a concursului: 
Cererile de înscriere la concurs și dosarul de concurs se depun la 

secretariatul instituţiei în termen de 20 de zile de la data publicării 

prezentului anunţ. 
Dosarul de concurs trebuie sa conţină: 

- adeverinţă care să ateste vechimea în gradul profesional din care 

promovează; 
- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, 
modificată; 
- copii de pe Rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale 
din ultimii doi ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate; 

Condiţiilor de participare la examen cu respectarea art.597 alin 1 lit h 
din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ : 

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul 

profesional imediat superior celui deţinut, 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 anuală a 

performanţelor individuale în ultimii 2 ani in care funcționarul public 

s-a aflat in activitate;  
c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată 

în condiţiile prezentului cod. 
Condițiilor de desfășurare a examenului : 
 perioada de depunere a dosarelor  – 08.11.2019 – 27.11.2019 (20 de 

zile de la data publicării pe site-ul şi la avizierul instituției) 

 data şi ora organizării probei scrise : 09.12.2019,  o r a  10 ,00 . 

 interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile 

lucrătoare de la data susţinerii probei scrise ; 

 locul organizării probei scrise - sediul oraşului Târgu Frumos, str. 
Cuza Vodă, nr. 67, localitatea Târgu Frumos, jud. Iaşi 
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Bibliografiile și atribuțiile posturilor pentru care se organizează concurs 
sunt prevăzute în anexă la prezentul anunț. 

 
 


