
ROMANIA Nr. 4370 din 28.11.2018

JUDETUL MURES

COMUNA GORNESTI

PRIMĂRIA COMUNEI GORNEȘTI

ANUNȚĂ EXAMEN

PENTRU PROMOVAREA ÎN GRAD PROFESIONAL A UNOR FUNCȚIONARI PUBLICI
DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI

GORNEȘTI
ÎN INTERVALUL 14-16 IANUARIE 2019

Condiţii de generale:
Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute de art.54 și respectiv art.65

din Legea 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici republicată, cu modificările și completările

ulterioare, astfel:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază

de examen medical de specialitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

Condiţii specifice pentru participarea la examenul de promovare în grad profesional:
Pentru a participa la examenul / concursul de promovare în grad profesional imediat superior

celui deţinut funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

- să aibă cel puţin 3 ani în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

- să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în

ultimii doi ani calendaristici;

- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Probele stabilite pentru examen/concurs:
- proba scrisă în data de 14.01.2019, ora 11:00

- proba de interviu în data de 16.01.2019, ora 11:00

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului

privind organizarea examenului sau concursului de promovare şi conţine în mod obligatoriu:

1. copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în

vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

2. copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

3. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G.

Examenul/ concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Gornesti, str. Principala nr.429,

judeţul Mures.

Bibliografia recomandată pentru concurs este anexată la prezenta.

Cei interesați pot primi relații privind condițiile de organizare a examenului, precum și alte

informații la sediul Primăriei Gornești.

SECRETARIATUL COMISIEI DE EXAMEN


