
 
 
Nr. 2273/24.02.2022 

A N U N T  

 

 Primaria comunei Aninoasa organizează  in perioada 10-15.03.2022 examen  in vederea promovarii 

in treaptă profesională imediat superioră celei deținute, pentru personalul contractual din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului – Serviciul Public de Întreținere. 

Conditii de participare la examen: Pentru a participa la examenul de promovare in treaptă 

profesională imediat superioară, candidatul trebuie să fi obţinut calificativul "foarte bine" la evaluarea  

performanţelor profesionale individuale cel putin de doua ori in ultimii  3 ani, in care acesta s-a aflat in 

activitate. 

 Pentru înscrierea la examen candidații vor prezenta un dosar de concurs, care va conține 

următoarele documente: 

a)cererea de înscriere la examen adresată conducătorului instituției publice organizatoare; 

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

c)copiile documentelor care să ateste indeplinirea de catre candidati  a conditiilor pentru participare la examen, 

respectiv  copie dupa rapoartele  de evaluare a performantelor profesionale individuale din care sa rezulte 

faptul ca in ultimii 3 ani de activitate, candidatul a obtinut calificativul “foarte bine” cel putin de doua ori. 

Nota: 

- Actele prevăzute la lit.b)-c) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu 

acestea. 

 

Concursul se va desfăşura astfel: în data de  10.03.2022, ora 1000–proba practică, iar în data                           

de 15.03.2022, ora 1000– interviul la sediul Primăriei comunei Aninoasa, str.Constantin Manolescu,                                                   

nr. 143, județul Dîmbovița. 

Dosarele de concurs se pot depune la secretariatul comisiei de concurs în                                         

perioada 24.02-02.03.2022,   între orele 800-1630.  Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei 

de concurs  Ismail Luiza, telefon  0245 226214, interior 103.   

 

CALENDARUL de desfăşurare a examenului de promovare in treaptă professională imediat 

superioară celei detinute: 

 

Nr. 

crt. 

Activitatea planificată Perioada de 

desfăşurare 

1 Înscrierea candidaţilor 24.02.2022-02.03.2022 

2 Selecția dosarelor de examen 03-04.03.2022 

3 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de examen 04.03.2022 

4 Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de examen 07.03.2022 

5 Afişarea rezultatelor contestaţiilor selectiei dosarelor de examen, și 

a listelor nominale ale candidaţilor admişi 

08.03.2022 

6 Prima probă a examenului -proba practică şi afişarea rezultatelor la 

proba practică 

10.03.2022 

7 Contestarea rezultatelor la proba pratică 11.03.2022 

8 Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba practică 14.03.2022 

9 A doua probă a concursului-interviul şi afişarea rezultatelor la interviu 15.03.2021 

10 Contestarea rezultatelor la interviu 16.03.2022 

11 Afişarea rezultatelor contestaţiilor la interviu  17.03.2022 

12 Afisarea rezultatelor finale ale concursului 17.03.2022 

 

          P R I M A R,                   INSPECTOR,       

               jr. Vlăduț NICULAE                Luiza-Mariana ISMAIL 
 

 


