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PRIMĂRIA COMUNEI GLODEANU SĂRAT, JUDEŢUL BUZĂU 

Tel. 0238/580.700, Fax. 0238/587.702 
    www.primariaglodeanusarat.ro  e-mail: primaria.glodeanusarat@gmail.com 

       

  Nr. 8017/16 noiembrie 2017  

ANUNȚ 
 

Primăria comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău organizează concurs de promovare în 

grad profesional imediat superior celui deținut, pentru următoarele funcții publice din cadrul 

aparatului de specialitate: 

1) inspector, clasa I, grad profesional principal, în inspector, clasa I, grad profesional 

superior, în cadrul Compartimentului Asistență Socială și Autoritate Tutelară – 1 

funcție publică; 

2) inspector, clasa I, grad profesional principal, în inspector, clasa I, grad profesional 

superior, în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil, Impozite și Taxe Locale – 3 

funcții publice. 

Conditii de participare, potrivit art. 65 alin. (2) din Legea nr. 188/1999: 

a) să aibă cel puțin 3 ani vechime în grad profesional al funcției 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 sancțiune disciplinară neradiată în conditiile legii. 

Dosarele de înscriere la concurs se depun de către candidați în termen de 20 zile de la 

data afișării anuntului și vor cuprinde următoarele documente: 

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 la HG nr. 611/2008 cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

Selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 15 decembrie 2017. 

Proba scrisă va avea loc în data de 27 decembrie 2017, ora 10,00, la sediul Primăriei 

comunei Comunei Glodeanu Sărat. 

Proba interviu va avea loc în data de 29 decembrie 2017, ora 10,00, la sediul Primăriei 

comunei Glodeanu Sărat. 

Dosarele de înscriere se vor depune la secretarul comisiei de concurs. 

Relatii suplimentare se pot obtine la Compartiment Resurse Umane, Stare Civilă și Achiziții 

Publice, tel. 0238.580.700, fax: 0238587.702, e-mail primaria.glodeanusarat@gmail.com.  
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