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În conformitate cu prevederile art. 65 alineat (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor  publici,  republicată,  cu  modificările  i  completările  ulterioare,  coroborat  cuș  

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea iș  

dezvoltarea carierei func ionarilor publici, cu modificările i completările ulterioare, ț ș
Organizăm  examen  de  promovare  în  gradul  profesional  imediat  superior  celui  deţinut 

pentru  funcţia  publică  de  execu ie  ț referent,  clasa  III,  grad  profesional  asistent  – 

Compartimentul  de  autoritate  tutelară  şi  asistenţă  socială din  cadrul  aparatului  de 

specialitate al primarului comunei Valea Cri ului, jude ul Covasnaș ț
Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat 

superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

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

promovează;

b)  să  fi  obţinut  cel  puţin  calificativul  "bine"  la  evaluarea  anuală  a  performanţelor 

individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

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

Examenul cuprinde două probe: o probă scrisă care se desfă oară în data de ș 22.07.2014 

ora  1000 i  o  probă  de  interviu  ș în  termenul  prevăzut  de  lege,  iar locul  de  desfă urare  aș  

examenului va fi sediul Primăriei Comunei Valea Cri ului.ș
Dosarele de înscriere la examen se pot depune la Registratura Primăriei Comunei Valea 

Cri ului, în termen de 20 de zile de la data afi ării anun ului la sediul Primăriei Comunei Valeaș ș ț  

Cri ului.ș
Dosarul  de  înscriere  la  concurs  trebuie  să  conţină  în  mod  obligatoriu  documentele 

prevăzute la art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea i dezvoltarea carierei func ionarilor publici, cu modificările i completările ulterioareș ț ș , 

şi anume:

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.
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