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Examen de promovare a personalului contractual prin transformarea
posturilor în gradul imediat superior

Având în vedere:






Prevederile art.41 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului - 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, cu modificările şi
completările ulterioare;
Prevederile art.31 din Legea Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile art.554 din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ;
Acordul Consiliului Judeţean Ialomiţa privind organizarea examenului de promovare
în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, conform adresei nr.21730/2021-B/13.09.

Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, organizează, în
data de 30.09.2021 examen în vederea promovării personalului contractual prin
transformarea postului în gradul/treapta imediat superioară, pentru următoarele
funcţii:
1. Un post de analist, studii superioare, grad profesional II, care prin transformare va deveni
analist, nivel de studii superioare, grad profesional I,
Condiţii de participare:
Pot participa la examenul de promovare în grade sau trepte imediat superioare
persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) Au 3 ani pe acelaşi grad sau treaptă profesională, dovedit cu documente în acest
sens,
b) Au obţinut calificativul “foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale
individuale de cel puţin două ori în ultimii 3 ani, în care aceştia s-au aflat în
activitate.

Dosarul de înscriere la examen:
Pentru înscrierea la examen candidaţii vor prezenta un dosar de examen, care va
cuprinde următoarele documente:
a) Cerere de înscriere la examen, adresată managerului instituţiei,
b) Copia actului de identitate,
c) Copii după ultimele evaluări ale performanţelor profesionale individuale în ultimii
3 ani, în care salariatul s-a aflat în activitate.
Data limită pentru depunere dosarelor de participare la examenul de promovare este
24.09.2021, ora 14:00. Acestea se vor depune la secretariatul instituţiei.
Verificarea dosarelor depuse se va face în data de 27.09.2021, urmând să se afişeze lista cu
candidaţii admişi/respinşi.
Examenul se va desfăşura la Sediul C.J.C.P.C.T. Ialomiţa.
Susţinerea examenului:
Examenul constă în:
- susţinerea unei probe scrise şi va avea loc în data de 30.09.2021. la sediul
C.J.C.P.C.T. Ialomiţa, ora 10:00.
Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimu 50 de puncte.
Relaţii suplimentare la sediul C.J.C.P.C.T. Ialomiţa.
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