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Blejoi, 14 noiembrie 2018
ANUNȚ
COMUNA BLEJOI – JUDETUL PRAHOVA organizează examen de promovare în grad imediat
superior celui deținut pentru promovarea următoarelor categorii de funcţionari publici:
Funcționari publici clasa I
• De la polițist local clasa I grad profesional principal, la polițist local clasa I, grad profesional
superior – 2 posturi în cadrul Compartimentului Poliție Locală;
Funcționari publici clasa III
• De la polițist local clasa III grad profesional principal, la polițist local clasa III, grad profesional
superior – 2 posturi în cadrul Compartimentului Poliție Locală;
Examenul de promovare in grad superior celui detinut va consta in sustinerea probei scrise
si a interviului si va avea loc in urmatoarele conditii:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.




8.




Data de desfășurare a probei scrise: 18 decembrie 2018;
Ora: 10,00;
Locul desfasurarii: sediul Primariei Comunei Blejoi;
Data de desfasurare a interviului: 20 decembrie 2018;
Ora de desfasurare: începând cu ora 10,00;
Locul desfasurarii: sediul Primariei Comunei Blejoi;
Inscrierile la examenul de promovare in grad profesional: Se pot face in termen de 20 zile de la
data afisarii anuntului, la Compartimentul resurse umane, pana pe 6 decembrie 2018.
Pentru a participa la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui
detinut, functionarul public trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele
conditii:
sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
sa fi obtinut cel putin calificativul «bine» la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani
in care functionarul public s-a aflat in activitate;".;
sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile legii;
Dosarul de examen trebuie sa contina urmatoarele documente:
Adeverinta eliberata de compartimentul resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul
profesional din care promoveaza;
Copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani
calendaristici;
Formularul de inscriere la examenul de promovare;

Bibliografia stabilita pentru sustinerea examenului de promovare a functionarilor publici
in gradul profesional imediat superior celui detinut se va afișa la sediul institutiei.
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