PRIMARIA MUNICIPIULUI SALONTA.
BIROUL GESTIUNEA RESURSELOR UMANE
SALARIZARE - ADMINISTRATIV.

ANUNT
privind organizarea examenului de promovare în grad profesional superior celui deținut a
funcţionarilor publici, Primăria Municipiului Salonta.
Având in vedere prevederile art. 68 din Legea nr. 188/1999, privind statutul funcţionarului
republicata (r2), cu modificările si completările ulterioare,
H.G. nr. 611 din 4 iunie 2008 (*actualizată*) pentru aprobarea normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici
Primăria Municipiului Salonta organizează, in perioada 08.09.2016 – 12.09.2016, examen
pentru PROMOVAREA IN GRAD profesional inmediat superior, a funcţionarilor publici care
indeplinesc condiţiile de promovare.
Condiţiile de participare la examenul de promovare în grad inmediat superior:
În conformitate cu prevederile art.65 alin.(2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a participa la concursul sau examenul de
promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să
îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
Să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în
ultimii 2 ani calendaristici;
Să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi;
În vederea participării la examenul de promovare în clasa candidaţii vor depune la secretariatul comisiei
de examen, dosarul de examen, care va conţine în mod obligatoriu:
- formularul de înscriere ( conform anexei nr.3 la HG nr.611/2008);
- copia actului de identitate;
- copia carnetului de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în
vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
-copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani.
-Copiile de pe actele mai sus enumerate se prezintă însoţite de documentele originale sau legalizate
notarial.
Termenul pentru depunerea dosarului 24 august 2016, ora 16,00, registratura camera 10.
Examenul va consta in 3 etape: verificarea dosarului de înscriere la examenul de
promovare in grad, proba scrisa, si interviul. Examenele vor avea loc la sediul Primăriei Municipiului
Salont, Str. Republicii, nr. 1, in data de 08.09.2016, ora 10 (proba scrisa), respectiv 12.09.2016, ora 12,
(interviul).
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