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Consiliul Judeţean Satu Mare organizează examen de promovare în gradul
profesional imediat superior celui deţinut de către angajaţii contractuali, funcţii de
execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare
Proba scrisă, în data de 5 noiembrie 2012, ora 10.00 şi
Proba interviu, în data de 7 noiembrie 2012, ora 10.00

în vederea participării la examenul de promovare în gradul profesional imediat
superior celui deţinut, angajaţii contractuali trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele
condiţii:
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei de execuţie din care
promovează;
b) să fi obţinut calificativul "foarte bine", cel puţin de două ori în ultimii 3 ani la
evaluarea anuală a performanţelor individuale,
c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

Candidaţii pot depune dosarele până la data de 25 octombrie 2012, la Biroul
Resurse Umane, Salarizare din cadrul Consiliului Judeţean Satu Mare.
Dosarele trebuie să conţină:
a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de Biroul Resurse

Umane,

Salarizare în vederea atestării vechimii în treapta profesională din care se promovează;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din
ultimii 2 ani sau 3 ani, după caz;
c) cerere de înscriere la examen.

Bibliografia stabilită pentru examen:
•

Legea nr. 215 din 2001, republicată privind Legea administraţiei publice locale,

•

Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului
contractual din autorităţile şi instituţiile publice,

•

Hotărârea nr. 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a
evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

•
•

Legea nr. 51 din 8 martie 2006 Legea serviciilor comunitare de utilităţi
publice,
Ordonanţă nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de
soluţionare a petiţiilor,

•

Legea nr. 40 din 31 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
53/2003 - Codul muncii,

•

LEGE Nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea
funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.
144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de
Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
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