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ANUNT
Privind examenul de promovare in grade sau trepte

profesionale imediat superioare apersonalului contractual

primaria comunei Celaru, cu sediul in localitatea Celaru, strada

inv.M.Georgescu, nr.136, judetul Dolj, otganizeaza examen pentru

promovarea personalului contractual debutant din cadrul compartimentului

ADMINISTRATIV, pentru urmatorul post;

- 1 post de referent ebutant , prin transformare in referent asistent .

Examenul consta in sustinerea a doua probe, scris si interviu'

- in data de 17.01.2020, ora 10, probra scrisa

- in data de 20.01.2020, ora l0proba interviu

Conditiile necesare promovarii conform legislatiei in vigoare sunt;

- Vechime in functia contractuala de debutant de cel putin 6 luni , dar

nu mai mare de I an.

- Pentru a participa la concursul de promovare in grade sau trepte profesionale

imediat superioare, candidatul trebuie sa fi obtinut calificativul ,,corespunzator"

in raportul de evaluare a perioadei de debut pentru personalul contractual

debutant.

Dosarul de concurs

Pentru inscrierea la examenul de promovare candidatii vor prezenta un dosar

de examen care va contine urmatoarele documente:



1.

2.

3.

a) Cerere de inscriere la examen adresat conducatorului institutiei publice;

b) Adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii

vechimii in gradul profesional din care rie promoveaza, precum si adeverinta din

care sa rczuIte ca angapfil nu se afla sub o sanctiune disciplinara neradiata in

conditiile legii;

c) Copia de pe raportul de evaluare a perioadei de debutant.

Bibliografia;

Constitutia Romaniei

Legea nr.47712004 privind Codul de conduita apersonalului contractual din

autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea w.5312003 privind Codul Muncii cu modificarile si completarile

ulterioare.

4. Hotararea nr.500l20ll privind registrul general de evidenta a

salariatilor.

5. Hotararea de Guvern rr.28612011 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau

temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare

in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din

sectorul bugetarplatit din fonduri publice cu modificarile si completarile

ulterioare.

Inscrierea la examenul de promovare in grad professional se va face in

perioada 19.12.2A19 - 09.01 .2020, la secretarul Comisiei de examinare.
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