ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
MUNICIPIUL GHEORGHENI
535500 Gheorgheni, p-ţa Libertăţii nr.27, jud. Harghita
tel.: 0266-364 650; fax: 0266-364753; e-mail: primaria@gheorgheni.ro

Nr. 15355/27.10.2021

ANUNȚ
Având în vedere:
• prevederile art.41¹- Titlul II, din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de
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 aprobat prin Hotărârea nr. 286/2011,
modificat şi completat prin Hotărârea nr. 1027/2014;
• art. 31 din Legea nr. 153/2017 lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
• art. 554 din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ cu modificările
şi completările ulterioare;
MUNCIPIUL GHEORGHENI cu sediul în P-ța Libertății nr.27 organizează, în data de 11.11.2021 –
proba scrisă, examenul de promovare în grad profesional imediat superior, a personalului contractual care
îndeplinește condițiile de vechime în treaptă profesională imediat superioară pentru urmatoarele posturi:
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Condițiile de desfășurare a examenului de promovare:
Examenul de promovare în grad profesional se va desfășura la sediul Municipiului Gheorgheni din P-ța
Libertății nr.27, astfel:
• proba scrisă – 11.11.2021, ora 10:00;
• interviul – în termen de 4 zile lucrătoare de la proba scrisă

Condițiile de participare la examenul de promovare:
Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut,
conform prevederilor art.43 alin.(3) din HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare,
salariații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
a) să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
b) să fi obținut calificativul «foarte bine» la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel
puțin de două ori în ultimii 3 ani;
Dosarul de concurs se depune de către candidați, la sediul Municipiului Gheorgheni din P-ța Libertății
nr.27, în termen de 5 de zile lucrătoare de la data afișării anunțului (29.10.2021 – 04.11.2021) și trebuie
să conțină:
a) formularul de înscriere;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani de
activitate;
c) adeverinţă din care să rezulte o vechime de 3 ani de activitate de la ultima promovare și precizarea
că angajatul nu se află sub o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii, eliberată de
Compartimentul Resurse Umane;
d) referatul de evaluare întocmit de șeful ierarhic superior conform art.41 alin.(9) din H.G. nr.
286/2011.
Relații suplimentare se pot obține de la Compartimentului resurselor umane și salarizare, nr. de telefon:
0266-364494/214.

