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COMPARTIMENT RESURSE UMANE. SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ
Nr. 21105 / 20.06.2018
ANUNŢ
În data de 05.07.2018, ora 10,00, în sala de şedinţe a instituţiei, se organizează examen –
proba scrisă pentru promovarea în grad/treaptă profesională a personalului contractual din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Moineşti, în conformitate cu prevederile Hotărârii
de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
În vederea participării la examenul de promovare în grad/treaptă profesională candidaţii trebuie
să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime in gradul profesional/ treapta profesională a funcţiei din care
promovează;
b) să fi obţinut cel puţin 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;
Dosarul de înscriere la examenul de promovare în grad profesional/treaptă profesională trebuie
să cuprindă în mod obligatoriu:
a) cerere de înscriere la examen adresată conducatorului instituţiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
c) copia fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani;
d) adeverinţă eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării vechimii în
gradul/treapta profesională din care promovează.
Membrii comisiei trebuie să nu se afle în situaţiile de incompatibilitate prevăzute de art.11 din
Hotărârea Guvernului nr.286/2011, respectiv:
a) are relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau interesele patrimoniale ale sale
ori ale soţului sau soţiei pot afecta imparţialitatea si obiectivitatea evaluării;
b) este soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV - lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi ori cu
un alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
c) este sau urmează să fie, în situaţia ocupării postului de conducere pentru care se organizează
concursul, direct subordonat ierarhic al oricăruia dintre candidaţi.
Examenul constă în redactarea unei lucrări scrise pe un subiect ales dintre cele stabilite de către
comisia de examinare.
Tipul probelor de examen: Pentru promovarea în grad/treaptă profesională examenul constă în
proba scrisă.
* Depunerea dosarelor are loc în perioada 20.06.2018 – 26.06.2018;
* Selecţia dosarelor 27.06.2018;
* Afişarea rezultatului selecţiei dosarelor – 28.06.2018.
Contestaţiile la rezultatul selecţiei dosarelor se depun în maximum o zi lucrătoare de la afişarea
rezultatului selecţiei dosarelor;
Contestatiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor se soluţionează şi se afişează la sediul
instituţiei în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.
Formularul de înscriere, bibliografia de examen şi alte informaţii se pot obţine de la
Compartimentul Resurse Umane. Sănătate şi Securitate în Muncă.
Secretar comisie concurs,
Sardeni Ioana Loredana

