
 
  
 

A N U N T 
Privind organizarea examenului pentru promovarea in gradul profesional imediat superior celui detinut 

pentru functionarii publici de executie din cadrul Primariei comunei Valea Calugareasca 
 
 

 
Avand in vedere prevederile art. 618 alin.(22) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019  

privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 1261 din H.G. nr. 611/2008 
pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile 
si completarile ulterioare, organizeaza examen pentru promovarea in gradul profesional imediat superior 
celui detinut pentru functionarii publici de executie din cadrul institutiei care indeplinesc conditiile pentru 
promovare: 

  Organizarea examenului: 
1. Inscrierea la examen se face in perioada 08  noiembrie 2022 – 28  noiembrie 2022; 
2. Proba scrisa va avea loc in data de 08 decembrie 2022, ora 1000, la sediul Primariei Valea 

Calugareasca; 
3. Proba orala (interviul) va avea loc in termen de  maxim 5 zile lucratoare si va fi sustinut doar 

de functionarii publici care au obtinut la proba scrisa minim 50 puncte ( din maxim 100 
puncte). Data si ora sustinerii interviului vor fi afisate odata cu rezultatul probei scrise. 

 
Condiții generale de participare la concurs: 
1. Sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza; 
2. Sa fi obtinut cel putin calificativul ,, bine,, la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani 

de activitate; 
3. Sa nu aiba o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentului cod; 
 
Dosarele de examen contin in mod obligatoriu: 
1. Adeverinta eliberata de compartimentul resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul 

profesional din care promoveaza; 
2. Copiile rapoartelor de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de 

activitate; 
3. Formularul tip de inscriere examen/concurs; 

 
Dosarele care nu indeplinesc conditiile de participare si care nu contin documentele solicitate mai 
sus, vor fi respinse in cadrul selectiei dosarelor ce se va organiza de catre comisia de examen in 
termen de 5 zile lucratoare de la incheierea perioadei de depunere a dosarelor; 
 

Primar, 
Neagu Ioana 

 
 

         Resurse umane, 
           Mocanu Viorica 

 


