ANUNŢ
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA ORGANIZEAZĂ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN
GRAD IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT, după cum urmează:

- în cadrul Serviciului administrarea domeniului public şi privat, un consilier, clasa
I, să promoveze din grad profesional asistent în grad profesional principal;
- în cadrul Serviciului relaţii externe, comunicare interinstituţională şi mass media,
un inspector, clasa I, să promoveze din grad profesional asistent în grad profesional
principal;
- în cadrul Serviciului UIP - sistem de management integrat al deşeurilor în
deşeurilor în judeţul Hunedoara, un consilier, clasa I să promoveze din grad profesional
principal în grad profesional superior;
Organizarea examenului de promovare în grad se încadrează în prevederile
art.64 alin.2 şi art.65 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.121 alin.1 lit. a şi art.125
alin.1 din Hotărârea Guvernului României 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 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 calendaristici;
c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile
Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.
Dosarul de concurs se depune de către candidaţi până la data de 10.06.2015 la Biroul
resurse umane, salarizare şi gestiunea funcţiei publice şi conţine în mod obligatoriu:
a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de Biroul resurse umane,
salarizare şi gestiunea funcţiei publice 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;
c) formularul de înscriere.
Condiţii de participare şi de desfăşurare a examenului:
Data, ora şi locul organizării probei scrise şi a interviului – la sediul Consiliului
Judeţean Hunedoara
-proba scrisă – 23.06.2015, ora 10.00
-interviu 25.06.2015, ora 12.00
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