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ANUNŢ
Promovare grad profesional – funcţionari publici
CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANŢA organizează, în data de 19.11.2019, la sediul din
B-dul Tomis nr.51, cam. 257, examen în vederea promovării în grad profesional, conf. art. 478 din
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi art. 125 din HGR nr.611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare.
Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut,
funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile art.479 alin.(1), cu excepţia literei b), din
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv:
- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
- să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2
ani de activitate;
- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului Administrativ.
Examenul de promovare în grad profesional are 2 probe:
-

proba scrisă, care se desfăşoară în data de 19.11.2019, ora 10 şi

-

proba interviu.

Dosarele de înscriere la examen se vor depune la Serviciul Resurse Umane, Salarizare, cam. 241,
în perioada 17.10 - 05.11.2019 şi vor conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 127 din
HGR nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici, cu modificările şi completările ulterioare:
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 în care
funcţionarul public s-a aflat în activitate;
c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, Salarizare, la telefon
0241/48.84.30.
Condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi atribuţiile prevăzute în fişa postului se afişează
la sediul Consiliului Judeţean Constanţa şi se publică pe pagina de Internet www.cjc.ro.

