
ANUNŢ 

cu privire la organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior pentru 

funcţionarii publici de execuție din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului 

Botoșani și S.P.C.L.E.P. 

 

 Potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

Primăria Municipiului Botoșani  organizează în data de 9.12.2020 examen de promovare în grad profesional 

imediat superior pentru funcționarii publici din cadul Aparatului de specialitate al primarului 

municipiului Botoșani și S.P.C.L.E.P. 

  

 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 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57 

din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ. 

 

 Dosarul de înscriere la examenul de promovare se va depune până în data de 25.11.2020 la Serviciul 

Resurse Umane, Salarizare şi va conţine în mod obligatoriu: 

• copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de Serviciul Resurse Umane, Salarizare în 

vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; 

• copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de 

activitate; 

• formular de înscriere. 

 

Examenul constă în: 

• selectia dosarelor de înscriere  4.12.2020 

• proba scrisă –  09.12.2020, ora 1000. 

• interviul – în termen de maximum 5 zile de la data afișării rezultatelor de la proba scrisă. 
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Secretar comisie 


