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ANUNȚ 
 

  Primăria orașului Geoagiu anunță organizarea în data de 15.03.2021, ora 

10,00, probă scrisă a examenului de promovare în grad profesional a funcționarului publici 

încadrați în funcții publice de nivel inferior, care au absolvit o formă de învățământ superior 

după cum urmează: 
- În cadrul Serviciului Registru Agricol și Gospodărie Comunală – Compartiment 

Cadastru – din funcția publică de consilier, cls. I, grad profesional asistent se promovează 

în funcția publică de consilier, cls. I, grad profesional principal; 

  În conformitate cu  OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ,cu modificările şi 

completările ulterioare , precum si  art. 127 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor 

privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare , pentru a  participa la concursul sau examenul de promovare în 

gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să 

îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:  

Condiţii pentru examenul de promovare în grad profesional : 
          Pentru a participa la 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; 

c)să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului administrativ.” 

 În baza art. 127 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, dosarul de concurs se depune de către candidaţi în 

termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului de promovare şi 

conţine în mod obligatoriu: 

a)copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse 

umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; 

b)copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 

ani de activitate; 

c)adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei 

disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o 

sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată; 

e)formularul de înscriere  

Formularul de înscriere se pune la dispoziție candidaților prin secretarul comisiei de concurs 

din cadrul autorității publice organizatoare a concursului 

Condiții de desfășurare pentru examenul de promovare în grad profesional: 
  

1. Data până la care se pot depune dosarele de înscriere este 03.03.2021, ora 16,00 la 

registratura Primariei orașului Geoagiu, str. Calea Romanilor, nr. 141, jud. Hunedoara 

2. Data comunicarii rezultatului verificării selectării dosarelor depuse 04.03.2021 

3. Data, ora și locul organizării probei scrise este 15.03.2021, ora 10,00 la sediul primăriei 

orașului Geoagiu, str. Calea Romanilor, nr. 141, jud. Hunedoara, sala de ședințe. Proba 

scrisă constă în redactarea unei lucrări  



4. Interviul va fi avea loc in termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei 

scrise urmând a fi stabilită de comisia de concurs in condițiile legii. 
 

BIBLIOGRAFIE 
1. OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ,  

Titlul II – Statutul Funcționarilor Publici:   

- Cap. II Clasificarea funcțiilor publice art. 383 – art. 393 

- Cap.V Drepturi și îndatoriri art. 412 – art. 450 

 2. ORD. nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare , recepție și înscriere în 

evidențele de cadastru și cartea funciară : - art. 83 – art. 87 

             - art. 104 – art. 106 

                        - art. 123 – art. 124 

             - art. 132 – art. 137 

             - art. 222 – art. 227 

             - art. 231 , art. 235 

 3. Legea 18/1991 privind fondul funciar 

 4. Legea 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și 

celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 

169/1997 

 5. Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe 

proprietate personală 

 6. Hotărârea 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală  

      

Selecția dosarelor se face în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la expirarea 

termenului de depunere a dosarelor. 

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere se afișează în termen de 1 zi lucrătoare de la 

expirarea termenului de selecție a dosarelor. 

Notarea probei scrise și a interviului se face în termen de maxim 72 de ore de la 

finalizarea fiecărei probe. 

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face în termen de maxim 1 zi 

lucrătoare de la data finalizării probei. 

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă sau interviu, 

candidații pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului 

selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise ori a interviului, la 

sediul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului. 

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face în termen de maximum 24 ore 

de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor. 

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul instituției și pe pagina de internet 

www.geoagiu.ro în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut 

pentru soluționarea eventualelor contestații. 

 

Relații suplimentare la Compartimentul Resurse Umane din aparatul de specialitate al 

primarului orașului Geoagiu, tel : 0254 / 248880 int. 110 

http://www.geoagiu.ro/

