
ANUNȚ 

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN CLASĂ 

 În conformitate cu prevederile art.68 din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.144, art.145 
și art.146 din Hotărârea Guvernului României nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările 
ulterioare, ale art.31 alin.8 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului 
președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.1932/2009 pentru aprobarea 
Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în clasă a 
funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Judeţean Hunedoara 
organizează examen de promovare în clasă a domnului Amihăesei Andrei-Cristian având 
funcția publică de execuție de referent, clasa III, gradul profesional principal în cadrul 
Serviciului autoritate județeană de transport din aparatul de specialitate al  Consiliului 
Judeţean Hunedoara.  
 După promovare funcția publică deținută de domnul Amihăesei Andrei-Cristian se va 
transforma în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional asistent. 
 Condițiile de participare și desfășurare a examenului: 
- cererea de înscriere la examen aprobată 
- perioada depunerii cererii de înscriere la examen: 21.05.2018 - 25.05.2018 
- examenul se va desfășura la sediul Consiliului Județean Hunedoara 
- proba scrisă :  07.06.2018, ora 1100 
- proba interviu: 07.06.2018, ora 1500 . 
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