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A N U N Ţ 

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL 

Primăria comunei Fades,judeţul Gorj,organizează examen de promovare în grad profesional în 
perioada 17.05.2018-24.05.2018,conform articolelor 63, 64 şi 65 din Legea 188/1999privind 
Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2),cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
arţ. 125, 126, 127, 128 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor 
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Funcţiile publice, pentru care se organizează examen de promovare în grad profesional, sunt: 
- Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, în cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Comunei Padeş, judeţul Gorj - compartimentul juridic; 
- Inspector , clasa I, grad profesional principal, în cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Comunei Padeş, judeţul Gorj - compartiment serviciu public poliţie locală. 

I.Dcsfăşurarca examenului 
Dosarul de înscriere la examen se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile, de la 

data afişăriianunţului. 
Examenul de promovare în grad profesional se organizează la sediul Primărieicomunei 

Padeş, judeţul Gorj, în perioada 17.05.2018 proba scrisă şi în data de 24.05.2018 proba interviu. 
Examenul constă în 3 etape: 

IjSelecţia dosarelor care va avea loc în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării 
termenului de înscriere la examen; 
2)Proba scrisa va avea loc în data de 17.05.2018 la sediul Primărieicomunei Fades, începând cu 
ora 10:00; 
3)Proba interviu va avea loc in data de 24.05.2018 la sediul Primăriei comunei Padeş, 
începând cu ora 10:00; 
Proba scrisăşi interviul se punctează cu maxim 100 de puncte fiecare. Punctajul minim pentru 
promovarea fiecărei probe de examen este de 50 de puncte. Punctajul final pentru promovarea 
examenului este de minim 100 de puncte şi se calculează prin însumarea punctajelor obţinute la 
proba scrisă si la interviu. 

Rezultatul final al examenului de promovare în grad profesional se comunicăcandidaţilor 
prin afişare la avizierul instituţiei in termen de o (1) zi lucrătoare de la susţinerea interviului. 

II.Condiţii specifice de participare Ia concurs/examen: 
Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, 
conform art.65, alin. (2) din Eegea Nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, funcţionarul public trebuie să 
îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

a) Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care 
promovează; 

b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor 
individuale în ultimii 2 ani calendaristici; 

c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile 
prezentei legi. 



Dosarele de înscriere Ia examen,conform prevederilor art.127 din HG nr. 611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulterioare, va conţine în mod obligatoriu: 

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; 

c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 

Dosarele de înscriere la examen se vor depune la secretariatul Primăriei comunei Padeş. 

III.BIBLIOGRAFIA 

a) Pentru funcţia publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, în cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Padeş, judeţul Gorj - compartimentul 
juridic 

- Constituţia României, republicată; 
- Legea Nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Legea Nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici republicată (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Legea Nr.7/2004 - privind codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată; 
- Legea Nr. 287/2010 -privind Codul civil, republicată; 
- Legea Nr. 134/2010- privind codul de procedură civilă; 
- Legea Nr. 18/1991- a fondului funciar, republicată; 
- Legea Nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi 
forestiere, solicitate potrivit Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997; 
- Legea Nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele 
măsuri adiacente, actualizată. 

b) Pentru funcţia publică dc inspector, clasa I, grad profesional principal, în cadrul 
aparatului dc spccialitatc al Primarului Comunei Padeş, judeţul Gorj - compartimentul 
serviciu public poliţie locală: 

- Constituţia României, republicată; 
- Legea Nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Legea Nr. 188/1999- privind statutul funcţionarilor publici republicată (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Legea Nr.7/2004 - privind codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată; 
- Legea Nr. 155/2010-a poliţiei locale, republicată; 
- H.G. Nr. 1332/2010- privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 
poliţiei locale; 
-Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. 

PRIMAR, SECRETAR, 
Antonie Serafim ./j pfţfjv,^ .j, ^ ^ Morcga Ileana 


