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ANUNŢ
EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

In conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statul functionarilor
publici,(r2),cu modificarile si completarile ulterioare,precum si prevederile H.G. nr.611/2008
pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,cu
modificarile si completarile ulterioare,Primaria comunei Stoenesti,judetul Olt organizeaza
examen de promovare in grad profesional superior celui detinut al functiei publice de executie de:
- Inspector,clasa I,grad profesional superior-Compartimentul Relatii cu Publicul

I.Data si locul sustinerii examenului
-25.04.2018-ora 10.00 proba scrisa
-25.04.2018-ora 15.00 interviul
Examenul va avea loc la sediul institutiei din str.Primariei nr.2,comuna
Stoenesti,judetul Olt.
Dosarele de inscriere se pot depune la sediul institutiei Primariei in termen de 20 de
zile de la data afisarii anuntului privind organizarea examenului de promovare in grad
profesional superior celui detinut.
II.Desfasurarea examenului
Examenul consta in 3 etape:
1)Selectia dosarelor care va avea loc in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data
expirarii termenului de inscriere la examen;
2)Proba scrisa va avea loc in data de 25.04.2018 la sediul Primariei comunei
Stoenesti, incepand cu ora 10.00;
3)Proba interviu va avea loc in data de 25.04.2018,ora 15.00.
Proba scrisa si interviul se puncteaza cu maxim 100 de puncte fiecare. Punctajul minim
pentru promovarea fiecarei probe de examen este de 50 de puncte. Punctajul final pentru
promovarea examenului este de minim 100 de puncte si se calculeaza prin insumarea
punctajelor obtinute la proba scrisa si la interviu.
Rezultatul final al examenului de promovare in grad profesional se comunica
candidatilor prin afisare la avizierul institutiei in termen de 3 zile lucratoare de la sustinerea
interviului.
III.Conditii specifice de participare la concurs/examen:

In vederea participarii la examenul de promovare in grad profesional imediat superior
celui detinut functionarii publici trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii
conform prevederilor art.65 alin.2 din Legea nr.188/1999(r2), cu modificarile si completarile
ulterioare:
- sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care
promoveaza ;
- sa fi obtinut cel putin calificativul”bine” la evaluarea anuala a performantelor
profesionale individuale in ultimii 2 ani calendaristici;
- sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile
Legii nr.188/1999.
Dosarele de inscriere la examen,conform prevederilor art.127 din HG nr.611/2008,
modificata si completata, va contine in mod obligatoriu:
a) 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;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii
2 ani;
c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr.611/2008,cu modificarile si
completarile ulterioare;
Dosarele de inscriere la examen se vor depune la Compartimentul Resurse umane .
Bibliografia pentru examen este prevazuta in anexa la prezentul anunt.
Anuntul de examen este afisat pe pagina de internet a Primariei comunei Stoenesti,
Judetul Olt si la avizierul institutiei.
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