
A N U N Ţ 

Afișat astăzi 27.10.2022 

 
Primăria Comunei Moţca,  judeţul Iaşi organizează în data de 14.11.2022, ora 10:00 examen de 

promovare în gradul/ treapta profesional/ă  pentru personalul contractual din cadrul Primăriei 

Comunei Moțca. 

 

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare, candidații trebuie să îndeplinească 

cumulativ următoarele condiţii: 

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei din care promovează; 

b) să fi obţinut calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale de cel 

puţin 2 ori în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate; 

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

 

 

ACTE NECESARE  înscrierii la concursul de promovare în gradul profesional imediat superior 

celui deținut: 

a) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul 

profesional din care se promovează, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o 

sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;  

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani, 

c) formularul de înscriere 

 

Termen de depunere a dosarelor: 10.11.2022, ora 16:00. 

 

Modul, locul şi data desfăşurării examenului: probă scrisă- sediul Primăriei Com. Moţca- 

14.11.2022 ora 10:00. 
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operatiunilor finantate prin programe operationale, republicată 

 

- LG nr. 98/2016 privind achizițiile publice, republicată si modificată 

 

- OUG nr. 64 /2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenţă, republicată, cu modificările gi completările ulterioare 

 

- LG nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată  
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Comp. Resurse Umane 

Insp. Ungureanu Roxana- Elena 


