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         A N U N Ț 

        
            PRIMARIA  COMUNEI ADUNAȚI  cu  sediul în localitatea Adunați sat Adunati nr.87, județul 
Prahova  în baza art.618 alin.22 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
organizează EXAMEN  PENTRU  PROMOVAREA ÎN GRAD PROFESIONAL, în limita funcțiiIor publice 
rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate. 
 

CONDIȚII   DE   DESFĂȘURARE  A  EXAMENULUI  DE  PROMOVARE   
            Examenul de promovare în gradul profesional imediat superior se va desfășura la sediul 
Primariei comunei Adunați, sat Adunati nr.87, Județul Prahova,  proba scrisă -  15 martie 2022 ora 
10,00 și interviul – 17 martie 2022 ora 10,00.  
  

A.Conditii de participare la examenul de promovare: 
a) sa aibă cel puțin  3 ani vechime în gradul profesional al funcției din care promovează;  

            b) să fi obținut un număr minim de credite pentru participarea la programe de formare, de 
perfecționare, seminare, conferințe, schimburi de experiență sau vizite de studiu, în condițiile legii, sau să fi  
urmat o formă de perfecționare profesională cu durata de minium 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate. 
           c) să fi obținut cel puțin calificativul bine la evaluarea performantelor individuale în ultimii 2 ani de 
activitate. 
           d) să nu aibă sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod. 
 

B.Functia publică pentru care se organizează examenul și compartimentul din care face 
parte: 
        
 
Nr.crt. 

 
Denumire 
funcție 

 
Categorie 

 
Clasa 

 
Grad profesional 
deținut 

 
Compartimentul 

 
Grad profesional pentru 
care se organizează 
examenul 

 
1. 

 
Consilier  

 
Execuție 

 
  I 

 
Asistent 

Urbanism și 
amenajarea 
Teritoriului 

 
Principal 

 
         Dosarul pentru examen se depune de către candidați  în termen de 20 de zile de la data publicării 
anunțului privind organizarea examenului și va conține în mod obligatoriu : 
        - copie de pe carnetul de muncă sau adeverință eliberată de persoana cu atribuții resurse umane în 
vederea atestații vechimii în grad profesional din care promovează;       
       - copii de pe rapoartele de evaluare din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate; 
       - adeverința eliberată de Compartimentul resurse umane în vederea atestări situației disciplinare a 
funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinara, 
care să nu fi fost radiată; 
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       - dovada obțineri numărului minim de credite prin participarea la programe de formare, de 
perfecționare, seminare, conferințe, schimburi de experiență sau vizite de studiu, în condițiile legii, sau a 
urmării unei forme de perfecționare profesională cu durata de minium 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate; 
       -   formular de înscriere (Anexa 3 la HGR.611/2008) ;   
     
       Selecția dosarelor se face în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de 
depunere a dosarelor. 
 
       Dosarul de înscriere pentru examen se va depune la sediul Primariei comunei Adunați/secretar 
general al comunei Adunați și trebuie să cuprindă în mod obligatoriu documentele prevazute la art.479 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
      
         Relații suplimentare la sediul  : Primaria comunei Adunați persoană de contact  : Termentu Petruța 
telefon fix 0244/395053 ,  telefon mobil 0730072317  e-mail : comuna.adunați@gmail.com. 
                                                                              
                  PPRRIIMMAARR,,                                                                                                                                                                    SSEECCRREETTAARR    GGEENNEERRAALL,, 
     
   DARIUS -  MIHAI  SĂVULESCU                                        PETRUȚA  TERMENTU 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


