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A N U N Ţ
Primăria comunei Păltinoasa, organizează în data de 08 februarie, orele 10:00
examen de promovare în grad profesional a unui funcţionar de execuţie (personal
contractual) din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Păltinoasa
după cum urmează:

Nr.
crt.

1.

Compartiment

Arhivare şi
selecţionare a
documentelor

Numele şi
prenumele

Berghieva
Carmenica

Funcţia de execuţie
deţinută
Nivel studii
Inspector de
specialitate cu
studii
superioare

Grad
II

Funcţia de execuţie în
care se promovează
în grad
Nivel studii
Grad
Inspector de
specialitate
I
cu studii
superioare

Conform prevederilor Regulamentului de organizare şi desfăşurare a
examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Păltinoasa, aprobat prin
Dispoziţia Primarului nr. 386 din 19.08.2015 şi a Hotărârii de Guvern nr. 286 din
23.03.2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, facem
următoarele precizări:
Condiţii de desfăşurare a concursului / examenului de promovare în treapta
imediat superioară a unui funcţionar contractual, sunt următoarele :
- data limită de depunere a dosarului este 01.02.2016 la Compartimentul de Resurse
Umane de la Primăria Comunei Păltinoasa, la secretarul comisiei de concurs.
- proba scrisă are loc în data de 08 februarie 2016, orele 1000.
- interviul va avea loc în data de 08 februarie 2016, orele 1400.
Dosarul de concurs / examen trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele
documente:
- formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 1 din Regulamentul de
organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte
profesionale a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Păltinoasa, aprobat prin Dispoziţia Primarului nr. 386 din
19.08.2015, care se pune la dispoziţie candidaţilor de către secretarul comisiei de
concurs de la Compartimentul de Resurse Umane din cadrul Primăriei Comunei
Păltinoasa;

- copia actului de identitate;
- copia de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul
de resurse umane în vederea atestării vechimii în treapta profesională din care
promovează;
- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale
din ultimii 3 ani.
Condiţiile de participare la concursul/examenul de promovare în treapta
imediat superioară a unui funcţionar contractual, sunt următoarele :
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în treapta din care promovează;
b) să fi obţinut cel puţin de 2 ori calificativul "foarte bine" la evaluarea
anuală a performanţelor individuale în ultimii 3 ani ocupaţi în treapta din care
doreşte să promoveze;
c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în
condiţiile legii.
Bibliografia concursului: a fost afişată la Avizierul de la Primîria Comunei
Păltinoasa.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Păltinoasa.
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