
 

Anunț organizare examen de promovare în grad profesional 

Primăria municipiului Galați organizează în data de 15.10.2020, ora 10.00, proba scrisă, la 
sediul instituţiei din str. Domnească nr. 54, examenul de promovare în gradul profesional imediat 
superior celui deținut a funcţionarilor publici din cadrul instituției. 

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 OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ: 
- 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 candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării prezentului 
anunţ, respectiv în perioada 14.09.2020 – 05.10.2020, 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 individuale din ultimii 2 ani în 
care funcţionarul public s-a aflat în activitate; 

 formularul de înscriere.  

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

Afișat azi, 14.09.2020 
 

BIBLIOGRAFIE la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a 
funcţionarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Galați 

Pentru funcțiile publice din cadrul Biroului Registrul Agricol, Fond Funciar, Arhivă  (probă scrisă 
15.10.2020, ora. 10.00): 

 Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ – titlul I și titlul II ale părții a VI-a; 
 OG nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între bărbați și femei, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare; 
 Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Pentru funcțiile publice din cadrul Biroului de Evidență și Gestiune a Patrimoniului (probă scrisă 
15.10.2020, ora 10.00): 

 Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 



 OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 OG nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între bărbați și femei, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Pentru funcțiile publice din cadrul Compartimentului Administrare Domeniul Public și Privat (probă 
scrisă 15.10.2020, ora 10.00): 

 Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ – titlul I și titlul II ale părții a VI-a; 
 OG nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între bărbați și femei, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri 

aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 HG nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 

Pentru funcțiile publice din cadrul Serviciului Urmărire și Executare Silită, Amenzi (probă scrisă 
15.10.2020, ora 10.00): 
 
 Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ – titlul I și titlul II ale părții a VI-a; 
 OG nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între bărbați și femei, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Titlul IX – Impozitele și taxele locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
 HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal; 
 Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare; 
 OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 
 OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 
 Noul Cod de procedură civilă, cartea V – Despre executare silită; 
 Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
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