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A N U N Ţ 
  
 

Primăria Comunei Grăniceri, organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior 
a unor funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grăniceri, după cum 
urmează: 
 1. Promovarea în gradul profesianal PRINCIPAL a unui funcţionar public, care ocupă funcţia publică 
de INSPECTOR, clasa I, grad profesional ASISTENT în cadrul Compartimentului Impozite şi Taxe  

 
Condiţiile  de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, 

funcţionarii publici 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 legii  

 
Condiţiile  de desfăşurare a examenului de promovare în gradul profesional sunt următoarele:  
-depunerea dosarele pentru examen se face în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului la sediul 

Primăriei Comunei Grăniceri şi publicarea acestuia pe pagina de internet; 
- selecţia dosarului – în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de depunere a dosarelor; 
- proba scrisă în data de 16 decembrie 2013, ora 1000.  
- interviul - în maxim 5 zile de la susţinerea probei scrise. 

 
 Dosarele de înscriere vor conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.127 HG nr.611/2008, 
cu modificările şi completările ulterioare, respectiv următoarele acte:  
 a. copia carnetului de muncă sau adeverinţa eliberată de persoana responsabilă pe 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 la H.G. nr.611/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 
  Bibliografia stabilită pentru concurs este prezentată în anexă.  
  

Probele concursului se vor desfăşura la sediul Primăriei Comunei Grăniceri, situat în com. Grăniceri, 
nr.10, judeţul. Arad. 
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