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ANUNȚ
Primăria Comunei Cornu, judeţul Prahova organizează examen de promovare în grad
profesional imediat superior celui deținut pentru personalul încadrat cu contract individual de
muncă în compartimentul Registratură, relații publice, arhivă, organizat în aparatul de specialitate
al primarului comunei Cornu, serviciul administrație publică locală: respectiv promovare din
funcțiade inspector de specialitate grad I în funcția de inspector de specialitate grad IA.
1.Dosarul de înscriere la examen va conţine:
a) formular de înscriere, pus la dispoziție de secretarul comisiei de examen;
b) adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul
profesional sau în treapta profesională din care promovează,
c) adeverință din care să rezulte că angajatul nu se află sub o sancțiune disciplinară neradiată în
condițiile legii;
c) copiile de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani.
Dosarul de participare la examen se depune până la data de 15.03.2021, ora 16.00, la
sediul primăriei comunei Cornu.
2.Data examenului de promovare . Examenul se va desfăşura la sediul primăriei comunei Cornu,
satul Cornu de Jos, nr.16, judeţul Prahova, astfel:
a) Selecția dosarelor: 17.03.2021
b) proba scrisă, 24.03.2021, ora.10:00.
3.Condiţiile necesare pentru participare la examenul de promovare:
Pentru participarea la examenul de promovare în grad sau treaptă profesională imediat superioară
personalul contractual trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei din care promovează;
b) să fi obţinut calificativul "foarte bine" la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel
puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;
c) să nu se afle sub o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.
4. Bibliografia:
-Titlul III ale părţii a VI-a și Anexa nr.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu
modificările şi completările ulterioare (art.538-579),
-Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificarile şi
completările ulterioare;
-Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificarile şi
completările ulterioare;
-Legea nr. 16/1996 - Legea Arhivelor Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor,
aprobată prin Legea nr. 233/2002, cu modificarile şi completările ulterioare;
-Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
- OAP nr.96/2021 pentru aprobarea Procedurii de transmitere la distanță a declarațiilor de avere și
de interese, precum și condițiile în care aceasta se realizează.

5.Modalitatea de desfășurare a examenului
Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei şi, după caz, a tematicii
maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabileşte 3 până la 9 subiecte, cu cel mult
două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.
La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la
dispoziţia fiecărui candidat lista subiectelor stabilite, conform alin. (1).
Fiecare candidat redactează o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de
examinare.
Durata examenului de promovare se stabileşte de comisia de examinare în funcţie de gradul de
dificultate şi complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăşi 3 ore.
În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea
elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:
a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;
b) abilităţi de comunicare;
c) capacitate de sinteză;
d) complexitate, iniţiativă, creativitate.
Comisia de examinare stabileşte ponderea din nota finală a fiecărui criteriu prevăzut la alin. (1).
Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul de notare.
Punctajul examenului de promovare se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor acordate
potrivit alin.(1).
Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul primăriei, precum şi pe pagina de
internet a acesteia, în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de
la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
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