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ANUNT 

Primaria comunei Gura Vadului, jude\ul Prahova organizeaza 
examen/concurs de promovare in clasa corespunzatoarc studiilor absolvite pcntru 
func\ia publica ocupata de : 

1. lrimia Jon - referent, clasa lll, grad profesional superior 

Pentru examenul/concursul de promovare in clasa s-au stabilit doua probe, 
proba scrisa ~i interviul, care vor avea Joe la sediul Primariei comunei Gura 
Vadului. 

Conditii de dcsfii~urarc a cxamcnului/concursului: 
inscrierile la examen/concurs se fac la sediul Primariei comunei Gura 

Vadului, sat Gura Vadului, nr 420, jude\ul Prahova. 
Lista cu actele necesare ~i bibliografia pentru examen/concurs se pot ob\ine 

de la Primaria comunei Gura Vadului (tel ~i fax 0244/251.005). 
Examenul/Concursul se va desfii~ura la sediul Primariei comunei Gura 

Vadului astfel: 
19 August 2020 depunerea dosarelor la Primiiria comunei Gura 

Vadului 
26 August 2020, ora 11,00 selectia dosarelor de ]nscriere 

(rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afi~eazii la sediul Primariei comunei 
Gura Vadului cu men\iunea "admis" sau " respins"); 

4 Septembrie 2020 ,ora 10,00 proba scrisii; 
7 Septembrie 2020, ora I 0,00 interviul; 

Potrivit OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, condi\iile de 
participare ale functionarului public la concursul de promovare in clasii sunt: 

a) sii dobandeascii, ulterior intrarii in corpul functionarilor publici, o 
diploma de studii de nivel superior, In specialitate In care l~i desfii~oarii activitatea 
sau lntr-un domeniu considerat util pentru desfii~urarea activitatii de ciitre 
conduciitorul autoritatii sau institutiei publice; 

d) sii nu aibii o sanctiune disciplinarii neradiatii In condi\iile prezentului 
cod. 



Dosarul de examen/concurs va contine In mod obligatoriu urmatoarele 
acte: 

Formular de lnscriere (conform modelului prevazut In anexa 3 la HG 
nr 611 /2008, cu modificarile ~i completarile ulterioarc ); 

Copia actului de identitate, 
Copia diplomei de studii de nivel superior In domeniul administratiei 

publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei 
publice, dupa caz; 

- Adeverinta eliberafa de angajator pentru perioada lucrata, care sa 
ateste vechimea In munca ; 

Copii de pe rapoartele de evaluare a perfonnantelor profesionale din 
ultimii doi ani. 

Copiile de pe actele mentionate anterior se prezinta lnsotite de documentele 
originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul 
comisiei de examen/concurs. 

Formularul de ]nscriere se pune la dispozitia candidatilor de catre secretarul 
comune1 . 

PRIMAR, 
LUNGU CONSTANTIN 


