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ANUNŢ 
examen promovare in grad profesional imediat superior functiei publice organizat în data de 

28.06.2021 

 

 
 Orasul Hârlău organizează în data de 28.06.2021, ora 10,00, la sediul din str.Musatini 

nr.1 loc.Hârlău, jud. Iaşi, proba scrisă a examenului de promovare în grad profesional imediat 

superior a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitatea al primarului astfel: 

Structura  unde se organizează examen de promovare 

1.Compartimentul Registrul agricol şi Fond funciar; 

         -functia publica actuală de inspector clasa I grad profesional asistent; 

         -funcţia publică de execuţie după transformare de inspector clasa I grad profesional 

principal; 

2.Biroul Impozite şi taxe locale 

         -functia publica actuală de inspector clasa I grad profesional asistent; 

         -funcţia publică de execuţie după transformare de inspector clasa I grad profesional 

principal; 

Probele stabilite pentru concurs : 

o selecţia de dosare ; 

o probă scrisă ; 

o interviu . 

Condiţii de desfăşurare a concursului : 

o data până la care se pot depune dosarele de înscriere : 24.05.2021-14.06.2021( în 

termen de 20 de zile de la data publicării anunţului la avizierul Orasului Hârlău si pe 

site-ul institutiei primariahirlău@yahoo.com.Anuntul se publica in data de 24.05.2021.  

o data, ora şi locul organizării probei scrise : 28.06.2021, ora 10,00, la sediul orasului 

Hârlău,str.Musatini nr.1. 

Dosarul de concurs conţine în mod obligatoriu: 

a) adeverinţa eliberată de Compartimentul  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 in care functionarul public s-a aflat in activitate; 

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

disciplinare a funcţionarului public, care se mentionează expres dacă acestuia i-a fost 

aplicată o sanctiune disciplinară, care să nu fi fost radiată. 

d) formularul de înscriere, conform anexei nr.3 la HG nr.611/2008, cu modificările şi 

completările ulterioare  

Condiţii de participare la examen cu respectarea art.597 alin 1 lit h din OUG nr.57/2019 

privind Codul Administrativ . 

Pentru a participa la  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 functionarul public s-a aflat in activitate;  

        c)să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile 

prezentului cod 

 Bibliografiile de examen – afişate alăturat  

Afișat azi 24.05.2021, ora 10,00 la sediul Orasului Hârlău si pe site-ul institutiei 

primariahirlău@yahoo.com 
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