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În conformitate cu prevederile art. 65, alin. 1 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu
prevederile art. 125, alin. 1 din HOTĂRÂRE nr. 611 din 4 iunie 2008 (*actualizată*) pentru
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici
organizează concurs pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut, după
cum urmează:
Nr. Funcția publică conform statului de
Funcția publică în care urmează să
crt. personal
promoveze
1.
Inspector, clasa I, grad profesional principal, Inspector, clasa I, grad profesional superior,
Compartiment Asistență Socială
Compartiment Asistență Socială
2.
Inspector, clasa I, grad profesional principal, Inspector, clasa I, grad profesional superior,
Compartiment Registrul Agricol
Compartiment Registrul Agricol
3.
Inspector, clasa I, grad profesional principal, Inspector, clasa I, grad profesional superior,
Compartiment Registrul Agricol
Compartiment Registrul Agricol
CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE:
Concursul se organizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare și ale Hotărârii
Guvernului nr. 611 din 4 iunie 2008 (*actualizată*) pentru aprobarea normelor privind organizarea
şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, după cum urmează:
 Dosarele de înscriere se depun începând cu data de 09.06.2017 pană la data de
28.06.2017, inclusiv.
 Selecția dosarelor și afișarea rezultatelor până la data de 05.07.2017.
 Proba scrisa a examenului se organizează în data de 05.07.2017, la ora 10,00 în sala de
ședință a Consiliului Local Liești
 Proba interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă
CONDIȚII DE PARTICIPARE:
Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat
superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
 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 anuală a performanţelor individuale
în ultimii 2 ani calendaristici;
 să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei
legi.
Pentru concursul de promovare în grad profesional, dosarul va cuprinde următoarele
documente, conform prevederilor art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată
şi completată de H.G. nr. 1173/2008:
 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;
 formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se
certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în
copii legalizate.
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