
Nr. 1463 din 12.05.2020

A N U N Ț
Primăria comunei Tăuteu organizează examen de promovare în grad profesional superior a

personalului contractual de execu ie care îndepline te condi iile prevăzute de legisla ia înț ș ț ț
domeniu

            Având în vedere prevederile art. 411 din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător func iilor contractuale iț ș
a  criteriilor  de   promovare  în  grade  sau  trepte  profesionale  imediat  superioare  al  personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată
i completată prin H.G. nr. 1027/2014, Primaria comunei Tăuteu,  coroborate cu prvederile art. 561ș

alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

ANUN ĂȚ

organizarea i desfă urarea  examenului de promovare  în grad profesional a personalului contractualș ț
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tăuteu, in data de 28.05.2020, ora 10,00 la
sediul Primariei. Func iile contractuale pentru care se organizează examenul de promovare în treaptă/ț
grad profesional sunt:

 Consilier – adminstra ie publică – 1 post, grad profesional Iț  din Compartimentul Juridic iș
Accesare Fonduri)

 Consilier - bibliotecar – 1 post, grad profesional I din Compartimentul Bibliotecă, Arhivă iș
Rela ii cu Publicul)ț

            Examenul consta in sustinerea unei probe scrise.

            Condi ii de participare la examen:ț
            Pentru a participa la concursul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare,  candidatul  trebuie  să  fi  ob inut  calificativul  ”foarte  bine”  la  evaluarea  performan elorț ț
profesionale individuale  cel pu in de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.ț

             Dosarul de concurs:
             Pentru înscrierea la examenul de promovare, candida ii vor prezenta un dosar de examen careț
va con ine următoarele documente:ț

a. Cerere de înscriere la examen adresată conducatorului institu iei publice.ț
b. Adeverin a  eliberată  de  compartimentul  de  resurse  umane  în  vederea  atestării  vechimii  înț

gradul profesional sau în treaptă profesională din care se promovează, precum i adeverin a dinș ț
care să rezulte că angajatul nu se află sub o sanc iune disciplinară neradiată în condi iile legii.ț ț

c. Copiile de pe rapoartele de evaluare a performan elor profesionale individuale.ț

Rela ii suplimentare la sediul Primăriei comunei Tăuteu – Secretariat.ț
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