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ANUNȚ
EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL
Primăria comunei Largu – județul Buzău organizează în perioada 15-18 aprilie
2019 examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut
pentru funcționarii publici de execuție din cadrul instituției, care îndeplinesc
condițiile legale, în conformitate cu prevederile H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea și dezvoltarea carieirei funcționarilor publici, cu
modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu prevederile
art.63 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările
și completările ulterioare .
I.
Desfășurarea examenului
Dosarele de înscriere la examen se depun de către candidați în termen de 20
zile de la data afisării anunțului privind organizarea examenului de promovare în
grad profesional, respectiv până la data de 03.04.2019.
Examenul constă în 3 etape :
1.Selecția dosarului de înscriere va avea loc în perioada 04-10.04.2019
2.Proba scrisă va avea loc în data 15.04.2019 ora 10.00 la sediul Primăriei
comunei Largu .
3.Proba interviu va avea loc în data de 18.04.2019 ora 14.00 la sediul Primăriei
comunei Largu;
Proba scrisă și interviul se punctează cu maxim 100 puncte fiecare. Punctajul
minim pentru promovarea fiecărei probe de examen este de 50 puncte. Punctajul
final necesar pentru promovarea examenului este de minim 100 puncte și se
calculează prin însumarea punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.
Rezultatul final al examenului de promovare în grad profesional imediat superior
se comunică candidaților prin afișare la avizierul instituției în termen de 3 zile
lucrătoare de la susținerea examenului.
II.
Condiții de participare și acte necesare
În vederea participării la examenul de promovare în gradul profesional imediat
superior celui deținut, funcționarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiții, conform prevederilor art.65 alin.2 din Legea nr.188/1999
privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare :
a)să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din
care promovează ;
b)să fi obținut cel puțin calificativul ”bine”
la evaluarea anuală a
performanțelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici ;

c)formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3 la HG nr.611/2008,modificata
si completata ;
Dosarele de înscriere la examen se vor depune la funcționarul cu atribuții de
resurse umane din cadrul instituției.
Bibliografia pentru examen este prevăzută în anexa la prezentul anunț.
Anunțul de examen este afișat pe pagina de internet a instituției și la avizierul
instituției .
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