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                 Nr. 2466/03.03. 2017 

 

 

 

A N U N Ţ 
 

 
Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 286/23.03.2011 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 contarctual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completătile ulterioare, Consiliul 

Judeţean Ialomiţa organizează examen de promovare în treapta profesională imediat 

superioară pentru personalul contractul din cadrul aparatului de specialitate, astfel: 

-Muncitor calificat treapta profesională I, un post in cadrul Personalului Deservire, 

Protocol, Administrativ, Protecţia Muncii. 

Condiţii de participare : 

Pentru a participa la examenul de promovare în treapta profesională imediat 

superioară, candidatul trebuie să fi obţinut calificativul « foarte bine » la evaluarea 

performanţelor individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în 

activitate. 

Examenul constă in susţinerea unei probe scrise. 

 

 

Bibliografia 

    

necesară în vederea susținerii examenului de promovare în treapta profesionala 

imediat superioară este alcătuită din următoarele documente și acte normative, cu modificările 

și completările lor ulterioare: 

 

1. Regulament de ordine interioară adoptat prin H.C.J. nr. 3/19.01.2017; 

2. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale; 

3. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătătţii în muncă, capitolul IV; 

4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 

autorităţile şi instituţiile publice; 

5. Legea nr. 53/2003 Codul Muncii – Titlul XI Răspunderea juridică; 

6. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. 

 

Dosarul de înscriere la examen va conţine următoarele documente: 

- Cererea de înscriere la examen; 

- Adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane care să ateste 

vechimea în treapta profesională din care se promovează; 

- Copiile de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale. 

 

Examenul va avea loc în data de 20 martie 2017, ora 10,00, la sediul Consiliului 

Judeţean Ialomiţa. 

 


