F336 - 04
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
MUNICIPIUL MOINEŞTI
DIRECTIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Str. Cpt. Zaganescu, nr. 18, jud. Bacău, cod 605400
Tel: 0234361011; 0234363111; 0756192213;
Fax: 0234361011, e-mail: das@moinesti.ro
www.moinesti.ro

ISO 9001/ROU/QMS/JAS - C 0017/0789
ISO 14001/ROU/EMS/JAS - C 0006/0147
OHSAS 18001/ROU/OHSAS/JAS - C 0005/0149

COMPARTIMENT JURIDIC, RESURSE UMANE, SSM
Nr. 16680/16.05.2017

ANUNŢ
În data de 16.06.2017 ora 1000 se organizează examen – proba scrisă, pentru promovarea în
grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Moineşti în
conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici republicată (r2)
cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată cu
Hotărârea Guvernului nr. 1.173/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
În vederea participării la examenul de promovare în grad profesional funcţionarii publici trebuie
să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii prevăzute la art. 65 alin (2) din Legea nr. 188/1999
privind Statutul Funcţionarilor Publici republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare :
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în
ultimii 2 ani calendaristici;
c) să nu aibă in cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.
Dosarul de înscriere la examenul de promovare în grad profesional trebuie să cuprindă în mod
obligatoriu:
a) copia carnetului de muncă şi adeverinţă eliberată de Compartimentul Juridic, Resurse Umane,
SSM,( vechimea de la 01.01.2011 netrecută în carnetul de muncă) în vederea atestării
vechimii în gradul profesional din care promovează;
b) copia rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani
calendaristici;
c) formularul de înscriere la concurs.
Înscrierile au loc in perioada:
16.05.2017 – 05.06.2017
Perioada de selectie a dosarelor: 06.06.2017 - 12.06.2017.
Contestatiile la rezultatul selectiei dosarelor se depun in termen de cel mult 24 ore de la data
afisarii rezultatului.
Formularul de înscriere, bibliografia de concurs şi alte informaţii se pot obţine de la
Compartimentul Juridic, Resurse Umane, SSM.

Secretar comisie concurs,
Ghinet Elena

