CONSILIUL JUDEŢEAN MEHEDINŢI
Nr.__________din _________2022
ANUNŢ
CONSILIUL JUDEŢEAN MEHEDINŢI organizează examen de promovare în gradul
profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul
public din cadrul
Compartimentului Informatică, Administrare Portal, Serviciului Îndrumare Instituții
Subordonate, Informatică, Administrare Portal- Direcția Resurse Umane al aparatului de
specialitate, după cum urmează:
Poate participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui
deţinut funcţionarul public din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Mehedinţi care întrunește cumulativ condiţiile prevăzute de art. 479 alin. (1) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ şi anume:
- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care
promovează;
- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în
ultimii 2 ani de activitate;
- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.
Concursul se organizează la sediul Consiliului Judeţean Mehedinţi, strada Traian
nr. 89, Drobeta Turnu Severin şi constă în susţinerea a două probe:
- Proba scrisă: în data de 16.03.2022, ora 10,00;
- Interviul se va desfășura în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data
susținerii probei scrise.
Dosarul de concurs se depune de către candidat în termen de 20 de zile de la data
publicării anunţului privind organizarea concursului de promovare în grad profesional în
condiţiile prevăzute de art. 618 alin. (22) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în perioada 15.02 –
07.03.2022, inclusiv şi va conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute de art. 127
din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea
carierei funcţionarilor publici, actualizată, după cum urmează:
- copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de
resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din
ultimii 2 ani de activitate;
- adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării
situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia
i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
- formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia Resurse Umane din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mehedinţi, persoana de contact: Strinoiu
Anca - Consilier, Telefon/ Fax 0373521135, email: anca.strinoiu@cjmehedinti.ro./cam.
302, telefon 0372/521128.
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