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ANUNT

Avand

in

vedere prevederile Hotararii Guvernului nr.286/20LL
pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzator functiilor contractual si a criteriilor de promovare in grade
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, prevederile art.31 alin.(2)-(B) din Legea cadru nr.t53/2017
privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum Procedura de organizare si desfasurare a
examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Primariei
comunei 9agu, in grade/trepte profesionale, in data de 26 noiembrie
2OL8, ora:lO.OO, se organizeaza examen de promovare in grad
profesional a personalului contractual, din cadrul Primariei comunei $agu.

Examenul

de

promovare

in grad profesional se realizeaza prin

transformarea posturilor in gradul imediat superior, astfel:

1. Comoartimentu! taxe si imoozite

- 1 post de inspector de specialitate, grad profesional I, care prin
transformare va deveni post inspector de specialitate, grad
profesional IA

;

CONDITII DE PARTICIPARE
Poate participa la examenul de promovare in gradul profesional imediat
superior, persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
- are 3 ani in acelasi grad / treapta, dovedit cu carnetul de munca sau
alte acte;
- sa fi obtinut la evaluarea performantelor profesionale individuale din
ultimii 3 ani cel putin de 2 ori calificativul " foarte bine ";
- nu a fost sanctionat disciplinar dupa acordarea ultimului calificativ.

DOSARUL DE INSCRIERE LA EXAMEN
Pentru inscrierea la examen candidatul va prezenta un dosar care va
contine urmatoarele documente:
- Cerere pentru inscrierea la examen, adresata conducatorului
institutiei;
- Adeverinta din care sa ateste vechimea.
- Copie de pe fisele de evaluare a performantelor profesionale
individuale din ultimii 2 ani.
Termenul de depunere a dosarului de participare la examenul de
promovare in grad profesional este pana la data de 21 noiembrie 2O18
(inclusiv).
Dosarul se va depune la registratura institutiei.
Verificarea dosarelor se va face in data de 23.tL.2018, urmand sa se
afiseze in data de 23.11.2018 lista cu candidatii admisi/respinsi.
Examenul se va desfasura la sediul Primariei comunei $agu la data si
ora mentionata mai sus.
SUSTINEREA EXAMENULUI

Examenul consta in sustinerea unei probe scrise. sunt puse la
dispozitia candidatilor dbua seturi de intrebari, fiecare set cuprinzand 5
intrebari din bibliografia afisata. Candidatul va extrage un set de intrebari
pe care-l va aborda in lucrarea scrisa.
Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut minim
50 puncte.
Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut pot depune contestatie in
termen de o zi lucratoare de Ia data afisarii rezultatului.
Bibliografia de examen se afiseaza la sediul Primariei comunei Sagu.
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