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A N U N Ț 

 

Primăria Comunei Roesti, județul Vâlcea înștiințează că organizează examenul 
de promovare în grad profesional de nivel imediat superior celui deţinut pentru 
funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Roesti, 
județul Vâlcea, în limita funcțiilor rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile 
bugetare alocate – art. 31 alin. (8) din L. 153/2017. 

În conformitate cu prevederile art.476 alin.(2) lit.a), art.478 alin.(2) și art.618 
alin. (22) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulșterioare și ale H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și 
completările ulterioare, Primăria Comunei Roesti organizează, examenul de 
promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, pentru următoarele 
funcții publice de execuție: 

1. din inspector, clasa I, grad profesional principal în inspector , clasa I, grad 
profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Roesti, județul Vâlcea – Compartimentul Agricultura ; proba scrisă 
pe data de 03.01.2022, orele 10:00; 

2. din consilier, clasa I, grad profesional principal în consilier, clasa I, grad 
profesional superior  din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Roesti, județul Vâlcea – Compartimentul SPCLEP Roesti , proba 
scrisă pe data de 03.01.2022, orele 10:00. 

3. din consilier, clasa I, grad profesional principal în consilier, clasa I, grad 
profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Roesti, județul Vâlcea – Compartimentul SPCLEP –stare civila ; 
proba scrisă pe data de 03.01.2022, orele 10:00; 

 

Instituția publică și termenul până la care se depun dosarele de înscriere: 

      Dosarul de înscriere se depune de către candidați în termen de 20 de zile de 
la data afișării prezentului anunț (pe pagina de interneta instituției 
www.comunaroesti.ro), la sediul primăriei Roesti, la secretariatul Primăriei 
comunei Roesti și conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 
127 din H.G. nr. 611/2008, respectiv: 
 

 copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul de 
resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se 
promoveaza; 

 copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale 
din ultimii 2 ani de activitate; 



 adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii 
situatiei disciplinare a functionarului public, in care se mentioneaza expres 
daca acestuia i-a fost aplicata o sanctiune disciplinara, care sa nu fi fost 
radiata; 

 formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3.-HG 611/2008. 
 

     Examenul va avea loc la sediul Primăriei Comunei Roesti, județul 
Vâlcea, Strada Principală  și constă în: selectia dosarelor de înscriere care va fi 
comunicat personaelor înscrise pentru promovare; proba scrisă; interviul - se susține 
în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, conform art. 56 din H.G. 
nr. 611/2008. 
 

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare in grad 
profesional, functionarul public trebuie sa indeplineasca cumulativ 
conditiileprevăzute la art.479din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, 
respectiv: 

a) sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice 
din care promoveaza; 

b) sa fi obtinut cel putin calificativul „bine“ la evaluarea performantelor 
individuale in ultimii 2 ani de activitate; 

c) sa nu aiba o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile OUG 57/2019. 
 

   Calendar desfășurare examen:  
 Depunere dosare: 03.12.2021-23.12.2021; 
 Selecție dosare: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la expirarea 

termenului de depunere a dosarelor 
 Proba scrisă: 03.01.2022, conform punctelor 1., 2., 3. mai sus precizate. 
 Interviul: în termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei 

scrise (data și ora vor fi comunicate ulterior).   
 
Detalii privind condiţiile de participare la concurs şi bibliografia de concurs sunt 

disponibile accesând pagina oficială www.comunaroesti.ro sau la sediul primăriei 
Roesti. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Roesti, Județul 
Vâlcea,  telefon: 0250764560, 0732405693– d-l. Barbulescu Emil , secretar general 
UAT Roesti. 

 
    
 
 

PRIMAR,      Secretar general UAT Roesti,  
            Draghici Gheorghe                                                Barbulescu Emil  
 


