ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
COMUNA CĂMĂRAȘU
Str. Principală, nr. 126, tel./fax. 0264 288 064
e-mail: primaria@primariacamarasu.ro, cod fiscal 4426166
PRIMĂRIA

ANUNȚ
privind organizarea examenului de promovare într-o funcție publică de execuție,
cu grad profesional superior celui deținut anterior

Având în vedere prevederile H. G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, Comuna Cămărașu organizează
examen de promovare într-o funcție publică, cu grad profesional superior celui deținut anterior,
pentru următoarele funcții publice:
-

Consilier, clasa I, grad profesional principal, gradație 5, în cadrul compartimentului
Buget-Finanțe (1 post);

-

Referent, clasa III, grad profesional principal, gradație 5, în cadrul compartimentului
Buget-Finanțe (1 post).

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Comunei Cămărașu din str. Principală nr.
126, comuna Cămărașu, județul Cluj, conform calendarului următor:
-

09.01.2019, ora 10.00 – proba scrisă;
Interviul se va susține în termenul prevăzut la art. 56 din H.G. nr. 611/2008 la sediul
Primăriei Comunei Cămărașu din localitatea Cămărașu, str. Principală, nr. 126, județul
Cluj.
Condiții de participare la concurs:

I.

Condiții generale:

Poate participa la examenul de promovare în gradul imediat superior deținut,
funcționarul public care îndeplinește următoarele condiții:
a) să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
b) abrogat;
c) să fi obținut cel puțin calificativul "bine" la evaluarea performanțelor individuale în ultimii
2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
d) să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentei
legi.
II.

Condiții specifice prevăzute în fișa postului:

Pentru înscrierea la examen, candidaţii trebuie să fi obţinut calificativul „foarte bine” la
evaluarea performanţelor profesionale individuale, cel puţin de 2 ori în ultimii 3 ani, în care
aceştia s-au aflat în activitate;
Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul/treapta din care promovează;

Promovarea personalului contractual în grade sau trepte profesionale se face, de regulă,
pe un post vacant, iar, în situaţia în care nu există un asemenea post, se face prin transformarea
postului din statul de funcţii în care acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior.
III.

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

Pentru înscrierea la examen candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele
documente:
a) cerere de înscriere la examen;
b) referatul de evaluare întocmit de șeful ierarhic superior;
c) rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani;
d) adeverință eliberată de personalul cu atribuții de resurse umane în vederea atestării
vechimii în gradul profesional sau în treapta profesională din care se promovează
(minim 3 ani, conform art. 31 alin. 6 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, actualizată, cu modificările și completările
ulterioare).
Dosarul de examen se depune la registratura Primăriei Comunei Cămărașu, până la
data de 27.12.2018, ora 14.00.

-
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-

Legea nr.7/2004 actualizată codul de conduita al funcționarilor publici;
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Codul de procedură fiscală.
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