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COMPARTIMENT RESURSE UMANE. SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ
e-mail: resurseumane@moinesti.ro
Nr. 15822 / 17.05.2019

ANUNŢ
În data de 19.06.2019, ora 1000 se organizează examen – proba scrisă, pentru promovarea în grad
profesional a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului
Moinești în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici
republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii de Guvern nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare și a Hotărârii de Guvern nr. 132/2019 pentru aprobarea normelor privind
organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.
În vederea participării la examenul de promovare în grad profesional funcționarii publici trebuie să
îndeplinească cumulativ următoarele condiții prevăzute la art. 65 alin (2) din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul Funcționarilor Publici republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare:
a) să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
b) să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani
în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.
Dosarul de înscriere la examenul de promovare în grad profesional trebuie să cuprindă în mod
obligatoriu:
a) copia carnetului de muncă și adeverința eliberată de Compartimentul Resurse Umane. Sănătate
și Securitate în Muncă (vechimea de la 01.01.2011 netrecută în carnetul de muncă) în vederea
atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în
care funcționarul public s-a aflat în activitate;
c) formularul de înscriere la examen.
Depunerea dosarelor de înscriere: 17.05.2019 – 05.06.2019.
Perioada de selecție a dosarelor:
06.06.2019 – 12.06.2019.
Contestațiile la rezultatul selecției dosarelor se depun în termen de cel mult 24 de ore de la data
afișării rezultatului.
Formularul de înscriere, bibliografia de examen și alte informații se pot obține de la
Compartimentul Resurse Umane. Sănătate și Securitate în Muncă.

Secretar comisie concurs,
Zota Mihaela

