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A N U N Ţ 

Având în vedere: 

• prevederile art.41¹- Titlul II, din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 
bugetar, plătit din fonduri publice aprobat prin Hotărârea nr. 286/2011, modificat şi completat prin 
Hotărârea nr. 1027/2014; 

• art. 31 din Legea nr. 153/2017 lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice; 

• art. 554, din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Primăria comunei Gura Vadului anunţă organizarea în data 07.06.2022, ora 09.00 la sediul 
acesteia, examenul de promovare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului prin transformarea posturilor existente în gradul sau treapta profesională imediat 
superioară pentru postul menţionat mai jos: 

1. 1 post de muncitor treapta profesională IV, care prin transformare va deveni muncitor treapta 
profesională III, în cadrul Compartimentului Servicii locale, 

Condiţii de participare la examen: 

Pot participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, 
salariaţii contractuali care îndeplinesc următoarele condiții: 

• să aibă minim 3 ani vechime în gradul din care promovează; 
• să fi obţinut calificativul foarte bine cel puțin de două ori în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat 

în activitate; 
• să nu fi fost sancționat după acordarea ultimului calificativ 

 
Examenul de promovare constă în susţinerea unei probe scrise sau după caz a unei probe 

practice, stabilite de comisia de examinare. 
 

Dosarul de înscriere: 
• formularul de înscriere la concurs;  
• copie a cărţii de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul resurse umane în vederea 

atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;  
• copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani.  

 

 



 

Tipul probelor de examen, locul, data şi ora desfăşurării acestora: 

Examenul va avea loc la sediul Primăriei comunei Gura Vadului și constă în: 

• proba scrisă în data de 07.06.2022 ora 09.00 
• proba practică în data de 07.06.2022 ora 13.00  

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte. 

Calendarul de desfășurare a examenului: 
– afișare anunț 23.05.2022 
– data de depunere a dosarelor 23.05.2022 – 02.06.2022 
– selecţia dosarelor 03.06.2022 
– afișarea rezultatului selecţiei dosarelor 03.06.2022 
– depunerea contestațiilor selecţie dosare 03.06.2022 – 06.06.2022 
– soluționare contestațiilor/ afișarea rezultatului contestației 06.06.2022 
– proba scrisă 07.06.2022 
– afișare rezultate proba scrisă 08.06.2022 
– depunere contestații proba scrisă 08.06.2022 – 09.06.2022 
– soluționare contestații proba scrisă 10.06.2022 
– proba practică 07.06.2022 
– afișare rezultate proba practică 08.06.2022 
– depunere contestații proba practică 08.06.2022 – 09.06.2022 
– soluționare contestații proba practică 10.06.2022 
– comunicare rezultate finale 14.06.2022 

  

Tematica și Bibliografia  

• Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Partea a III a, Titlul IV, Partea 
a-VI a, Titlul III, cap.I. 

• Constituția României – Titlul II, cap. I și II. 
• Legea nr. 53/2003(r1) privind Codul Muncii, Titlul I, cap. II și Titlul II, cap.II. 
• Legea nr. 316/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă 

Date suplimentare despre condițiile de participare la examenul de promovare, precum și bibliografia se 
pot obține de la sediul  Primăriei comunei Gura Vadului 

 

Afişat astăzi 23.05.2022 , la sediul și pe pagina de internet a Primăriei comunei Gura Vadului. 

 


