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Nr.  982  /   06.06.2022 
ANUNŢ 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui organizează 
examen de promovare în grad profesional pentru funcţia contractuală de execuţie: 
- inspector de specialitate, grad profesional I - în cadrul Compartimentului financiar contabilitate, 
juridic, achiziții, administrativ gospodăresc. 

Dosarul de înscriere la examen trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente: 
    - formularul de înscriere; 
    - copiile rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani 
calendaristici; 
    - adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul din 
care promovează. 

      Condiţiile de participare la examen, sunt următoarele: 
- să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției din care promovează; 
- să fi obţinut calificativul "foarte bine" la evaluarea performanțelor profesionale individuale din 

ultimii 2 ani calendaristici. 
     Examenul se organizează la sediul C.J.C.P.C.T.  Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, după cum 

urmează: 
 

- dosarul de înscriere la examen se depune până la data de 21.06.2022 
- selecţia dosarelor de examen va avea loc în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data 

expirării termenului de depunere al dosarelor; 
- proba scrisă în data de 23.06.2022, orele 10:00 la sediul C.J.C.P.C.T. Vaslui. 
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Bibliografia: 

1. Regulamentul privind criteriile și modul de evaluare a performanțelor profesionale individuale 
anuale și Procedura de organizare și desfășurare a examenului de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul Consiliului Județean Vaslui, 
precum și din instituțiile/ serviciile publice care funcționează în subordinea acestuia - aprobat prin 
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 62 /10.03.2015. 
2. Hotărârea de Guvern nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului 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 apersonalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.  
3. Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare.      
4. Legea nr. 153/2017 privind Salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare. 
5. Hotărârea de Guvern nr. 905/2017 privind Registrul general de evidență al salariaților. 
6. Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, Partea VI - Statutul 
funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și 
evidența personalului plătit din fonduri publice. 

 
 
  
          CALENDAR EXAMEN: 

- Anunț pe site cu 10 zile înainte de examen - 6 iunie 
- Termen limită depunere dosare - 21 iunie 2022. 
- Afișare lista selecție dosare - 22  iunie 2022 
- Proba scrisă - 23  iunie 2022, ora 10:00. 
- Afișare lista proba scrisă  - 23 iunie 2022 
- Raport  final  - 24 iunie 2022. 

 
 


