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ANUNŢ
privind organizarea examenului de promovare
în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul
aparatului de specialitate al Instituției Prefectului-Județul Cluj
Instituţia Prefectului-Judeţul Cluj organizează în data de 15 octombrie 2020, ora
–proba scrisă, examen de promovare în grad profesional imediat superior celui
deținut, pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Instituției
Prefectului-Județul Cluj:
1000

 consilier, grad profesional “asistent” - 1 post la Serviciul Economic, Resurse
Umane, IT, Compartimentul Financiar-Contabilitate;
LOCUL DE DESFĂȘURARE:
Instituția Prefectului-Județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie
1989, nr.58.
CONDIŢII DE PARTICIPARE :
În conformitate cu prevederile art. 479 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ:
(1) Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional,
funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care
promovează;
c) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine“ la evaluarea performanţelor individuale
în ultimii 2 ani de activitate;
d) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.
(2) Constituie vechime în grad profesional vechimea definită potrivit art. 424 alin. (6),
precum şi cea prevăzută la art. 502 alin. (7), art. 509 alin. (5), art. 513 alin. (3), art. 514
alin. (4) şi art. 527 alin. (3).
Probele stabilite pentru examen: selecția dosarelor, proba scrisă și interviul.
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Dosarul de concurs va fi depus la Compartimentul Resurse Umane, camera 15, în
termen de 20 de zile de la data afișării prezentului Anunţ, începând cu data de
11.09.2020 până la data de 30.09.2020, inclusiv, în intervalul orar 800- 1600.
ACTE NECESARE LA DOSAR:
Potrivit art.127 din H.G nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,
dosarul de concurs conţine în mod obligatoriu:
a) adeverinţa eliberată de Compartimentul Resurse Umane în vederea atestării
vechimii în gradul profesional din care se promovează;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale
din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
c) formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3, eliberat de Compartimentul
Resurse Umane.
BIBLIOGRAFIA, atașată prezentului ANUNȚ, este întocmită pe baza propunerilor
compartimentului de specialitate din cadrul Instituției Prefectului-Județul Cluj.

P R E F E C T,
Mircea ABRUDEAN
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