
 
                                              

R O M Â N I A 
JUDEŢUL PRAHOVA 

COMUNA GURA VADULUI 
P R I M Ă R I A 

Adresa: comuna Gura Vadului, sat Gura Vadului, nr.420;  
 Tel/fax: 0244/251.005 

 
Nr   3635/09.09.2021 

A N U N Ţ  
 

Având în vedere prevederile 618 alin (23) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, prevederile Ordinului 1932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind 
organizarea și desfășurarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici, 
Primăria comunei Gura Vadului organizează în data de 30 Septembrie 2021 – proba 
scrisă și interviu, examen de promovare în clasă a funcționarilor publici care au absolvit o 
formă de învățământ superior de lungă durată sau de scurtă durată în specialitatea în care 
își desfășoară activitatea. 

 
Potrivit OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, condiţiile de participare 

ale funcţionarului public la concursul de promovare în clasă sunt: 
    a) să dobândească, ulterior intrării în corpul funcționarilor publici, o diplomă de 

studii de nivel superior, în specialitate în care își desfășoară activitatea sau într-un 
domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității 
sau instituției publice; 

    b) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod. 
 

Înscrierea la examen se va face în perioada 09.09.2021 – 13.09.2021 la primăria 
comunei Gura Vadului.  

Dosarul de examen va conţine în mod obligatoriu următoarele acte: 
- Formular de înscriere ( conform modelului prevăzut în anexa 3 la HG 

nr 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare); 
- Diploma de licență, respectiv diploma de absolvire sau, după caz, 

adeverința care să ateste absolvirea studiilor ; 
- Copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale din 

ultimii doi ani.  
Examenul va consta în 3 etape: 
1. Verificarea existenței cererii de înscriere la examenul de promovare în clasă. 
2. Proba scrisă 
3. Interviul 

 
Examenul va avea loc la sediul Primăriei comunei Gura Vadului în data de 30 

septembrie, proba scrisa – ora 10,00, și interviul – ora 13,00. 
 

PRIMAR , 
SORA NICOLAE MARIUS 
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