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3072/27.07.2021
ANUNŢ: privind organizare concurs/examen de promovare în grad professional imediat
superior celui deținut al funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Gogoșari

Primăria comunei Gogoșari, județul Giurgiu, organizează în data de 27.08.2021 concurs/examen
de promovare în grad profesional în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, prevederile, H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și
dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare şi art. 31, alin. (8)din
Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice „Ordonatorii de credite pot
aproba demararea producerilor privind promovarea pe funcţii, grade sau trepte profesionale a personalului
numai cu condiţia încadrării în cheltuielile de personal aprobate în buget”, astfel:

1. Funcția publică de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional principal din
cadrul compartimentului Achiziții publice și proiecte – 1 post.
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână.
Concursul se desfăşoară potrivit O.U.G nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu
modificările și completările ulterioare şi cu prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

PROBELE
Proba scrisă se va desfășura în data de 27.08.2021, ora 10.00
Pentru a fi declarat “admis” la proba scrisă punctajul pentru funcţiile publice de execuție este de
50 puncte.

Proba interviului pentru persoanele declarate “admis” se va anunța odată cu afișarea
rezultalelor la proba scrisă.

LOCUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI/EXAMENULUI
Proba scrisă și interviul vor avea loc la sediul Primăriei comunei Gogoșari, situată în Str. Petre
Ghelmez, nr.94, comuna Gogoșari, județul Giurgiu
CALENDARUL DESAFĂȘURĂRII CONCURSULUI/EXAMENULUI
Depunerea dosarelor: dosarele de înscriere la concurs/examen se depun la sediul Primăriei
comunei Gogoșari, situată în Str. Petre Ghelmez, nr.94, comuna Gogoșari, județul Giurgiu, în termen de
20 zile (27.07.2021 - 17.08.2021) de la data publicării pe site-ul şi la avizierul instituţiei.
Selecţia dosarelor – maxim 5 zile de la data expirării termenului de depunere
Interviul se va susține conform prevederilor art. 56 alin. (1) - din H.G. nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru persoanele declarate „admis” la proba scrisă( Interviul se susţine, de regulă,
într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise) .
CONDIȚII CUMULATIVE DE PARTICIPARE LA CONCURS :
Conform prevederilor art. 479 alin. (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu
modificările și completările ulterioare și prevederilor art. 479 alin.(1) din H.G. nr. 611 din 4 iunie 2008 Condiţii pentru concursul sau examenul de promovare în grad profesional,

pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui
deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b) să fi obţinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de
perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii sau să
fi urmat o formă de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de
activitate;
c) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine“ la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2
ani de activitate;
d) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.
DOSARUL DE ÎNSCRIERE VA CUPRINDE:
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
de activitate;

c) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei
disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o
sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
d) dovada obţinerii numărului minim de credite prin participarea la programe de formare, de
perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii, sau a
urmării unei forme de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de
activitate;
e) formularul de înscriere.





Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs, cuprinzând:
adresa de corespondență: str. Petre Ghelmez, nr.94, com. Gogoșari, jud. Giurgiu
telefon/fax: Tel. / Fax. – 0246228114/ 0246228159
email: primaria.gogosari@yahoo.com
persoana de contact și funcția deținută: Preda Viorica – consilier – comp. Resurse Umane

