
 
 
 

Nr. 6877 din 14.10.2022 
 

ANUNŢ 
ORGANIZARE EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL 

 
  

Primăria comunei Izvoarele Sucevei organizează în data de 15 
noiembrie 2022, ora 11.00, proba scrisă, la sediul instituţiei din comuna 
Izvoarele Sucevei, nr. 53, examenul de promovare în gradul profesional 
imediat superior a funcţionarului public din cadrul Compartimentului Registru 
Agricol. 

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 candidaţ în termen de 20 de zile de 
la data afişării prezentului anunţ, respectiv în perioada 14 octombrie 2022 - 
2 noiembrie 2022 şi 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 
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individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate; 
- formularul de înscriere.  

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

Bibliografie pentru examenul în vederea promovării în grad profesional 
imediat superior celui deținut a funcționarului public de execuție din cadrul 

aparatului de specialitate a primarului comunei Izvoarele Sucevei, 
Compartiment Registru Agricol 

 
1.  Constituţia României, republicată, 
2.  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și 
completările ulterioare; 
3.  Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea 
tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 4.  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între 
femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
5.  Ordonanța nr. 28/2008, modificată și completată privind registrul agricol, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
6.  Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 
petiţiilor; 
7. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. 
  
Notă: Toată legislația prevăzută în bibliografie va fi studiată cu modificările și 
completările la zi. 
 

 
Primar, 

 
Mihail MECHNO 

 
 

 
Afișat astăzi 14.10.2022 


