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ANUNȚ 

privind organizarea examenului de promovare în grad a personalului contractual 

debutant 

 

 
Având în vedere prevederile art. 41.1 din Regulamentul cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare al personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, aprobat prin H.G nr. 286/2011, modificată și completată prin H.G. 
nr.1027/2014,  
 

CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU PROTECȚIA NATURII ȘI SALVAMONT 
 
 

ANUNȚĂ 
Organizarea și desfășurarea examenului de promovare în grad/treaptă a personalului 
contractual debutant  în data de 18. 06. 2018 ora 10,00 la sediul Centrului Județean 
pentru Protecția Naturii și Salvamont. 
 
Examenul constă în susținerea unei probe scrise. 
 
Condiți de participare la examen:  
Pentru a participa la concursul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 
următoare, candidatul trebuie să fi obținut calificativul de ”corespunzător” în raportul 
de evaluare a perioadei de stagiu pentru personalul contractual debutant. 
 
Bibliografia pentru examen: 
 

1. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea 
inventarierii a elementelor de activ și pasiv; 

2. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

3. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 
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Dosarul de concurs: 
Pentru înscrierea la examenul de promovare, candidații vor prezenta un dosar de 
examen care va conține următoarele documente: 
a)  cererea de înscriere la examen adresată conducătorului instituției publice; 
b) adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării 
vechimii în gradul profesional din care se promovează, precum și adeverința din care 
să rezulte că angajatul nu se află sub o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile 
legii; 
Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 15. 06. 2018 inclusiv, ora 
16,00, la sediul Centrului Județean pentru Protecția Naturii și Salvamont. 
 
Calendarul de desfășurare a concursului: 

 

04. 06. 2018 - 15. 06. 2018 -depunerea dosarelor de concurs 

 

18. 06. 2018 – proba scrisă 
        - în termen de maxim 2 zile  lucrătoare de la finalizarea probei scrise – notarea și 
comunicarea rezultatului probei scrise 
        - în cel mult o zi lucrătoare de la afișarea rezultatului probei scrise se pot depune 
contestații 
        - în termen  cel mult 2 zile  lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a 
contestațiilor  rezolvarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor contestațiilor 
depuse 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


