ANUNŢ
Consiliul Judeţean Hunedoara organizează examen de promovare în grad imediat superior
celui deţinut, respectiv promovarea din funcţia contractuală de execuţie de consilier, gradul II în funcţia
de execuţie de consilier gradul I.
Examenul se organizează cu respectarea prevederile Hotărârii nr.286 / 2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale pentru ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,
a prevederilor Regulamentului la dispoziţia nr.320/2014 aprobat, în baza hotărârii menţionate, de către
preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara.
Prin promovare se asigură evoluţia în carieră a personalului contractual, prin trecerea într-un
grad superior sau treaptă profesională superioară, într-o funcţie de conducere sau într-o funcţie pentru
care este prevăzut un nivel de studii superior.
Promovarea personalului contractual din sectorul bugetar în grade sau trepte profesionale se
face prin examen, în baza unui referat de evaluare întocmit de şeful ierarhic şi aprobat de conducătorul
autorităţii sau instituţiei publice.
Examenul de promovare în grade sau trepte profesionale se poate organiza trimestrial,
semestrial sau anual, în funcţie de decizia conducătorului autorităţii ori instituţiei publice.
Examenul de promovare pentru funcţia contractuală de execuţie de consilier gradul I, din cadrul
aparatului de specialitate, se va desfăşura astfel:
Probele stabilite pentru examen:
- publicare anunț - 03.11.2015
- proba scrisă - 17.11.2015 ora 10
- dosarele de înscriere se depun în perioada 03-12.11.2015
- selecția dosarelor 13-16.11.2015.
Condiţii de desfăşurare a concursului:
- loc desfăşurare: la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara;
Pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare, candidatul trebuie să fi obţinut calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor
profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.
Promovarea personalului contractual din sectorul bugetar în grade sau trepte profesionale se face prin
examen, în baza unui referat de evaluare întocmit de șeful ierarhic și aprobat de conducătorul autorității sau
instituției publice.

În vederea participării la examen, dosarul de înscriere va conţine în mod obligatoriu:
- adeverinţa eliberată de Biroul resurse umane, salarizarea şi gestiunea funcţiei publice, în vederea
atestării vechimii în gradul din care se promovează;
- copia raportului de evaluare pentru personalul contractual care promovează din funcţia
contractuală de execuţie de consilier, gradul II în funcţia de execuţie de consilier gradul I.
- formularul de înscriere, care se găseşte la sediul instituţiei.
Pentru examenul de promovare se propune următoarea bibliografie:
1.Legea adminisitraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr.477/2004 privind Codul de Conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile
publice;
3. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3512/2008, privind documentele financiar-contabile cu
modificările şi completările ulterioare;
4. Ordinul nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea şi Conducerea
Contabilităţii instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Data 03.11.2015

