
 
                R O M Â N I A 
         JUDEŢUL VRANCEA 
  PRIMARIA  COMUNEI VIDRA                                                    
        Nr. 7107 din 12.09.2017 
 

A N U N Ţ  
 

     Primăria comunei Vidra,  judeţul Vrancea 
organizează examen   de promovarea in  grad profesional superior  pentru urmatoarele functii 
publice: 
    –  două funcţii  publice de execuţie de  inspector, clasa I ,  gradul profesional  superior - ; 
  

în  data  de 20.10.2017  ora 10,00  - proba scrisă     
 
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data 

afişării anunţului privind organizarea examenului sau concursului de promovare la sediul instituţiei  
şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 127 din Hotărârea Guvernului 
nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările şi completările ulterioare şi anume: 
 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. 

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele: 
 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 performanţelor individuale în ultimii 2 ani; 
 c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi. 

 
Bibliografia : 
 

Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;   

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

H.G. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale 

privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români 

Legea nr.     677 / 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor date. 
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