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anunţă
examenul de promovare în grad profesional
Condiții de participare:
Pentru a participa la examenul de promovare în grad profesional, funcţionarul public trebuie să
îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani
de activitate;
c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.
Dosarul de examen se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data publicării
anunţului privind organizarea examenului de promovare în grad profesional în condiţiile prevăzute de
art. 618 alin. (22) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările
ulterioare, şi conţine în mod obligatoriu:
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 de
activitate;
c) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare
a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune
disciplinară, care să nu fi fost radiată;
d) formularul de înscriere
Examenul de promovare constă în 3 probe succesive, după cum urmează:
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă;
c) interviul.
Se pot prezenta la următoarea probă numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă.
Proba scrisă va avea loc în data de 12.08.2021 ora 10.00
Dosarul de examen se va putea depune în perioada 12.07 – 02.08.2021 ora 16.00 la Registratura instituției
din str. Caransebeș nr.1, et. 7, cam. 715.

Data afișării 12.07.2021 ora 13.30.
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