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ANUNŢ 
 

Consiliul Judeţean Hunedoara organizează la sediul acestuia examen de promovare în 
gradul profesional imediat superior a personalului contractual din Serviciul administrativ care 
îndeplinește condițiile de promovare, după cum urmează: 

 
Nr.crt. Nr. de 

posturi 
Funcția contractuală 
din care promovează 

Funcția contractuală 
pentru care candidează 

Compartimentul 
organizatoric 

1. 1 Consilier, gradul 
profesional II 

Consilier, gradul 
profesional I 

Serviciul administrativ 

2. 1 Consilier, gradul 
profesional II 

Consilier, gradul 
profesional I 

Serviciul administrativ 

 
 Examenul de promovare se va desfășura la sediul Consiliului Județean Hunedoara din 

Municipiul Deva, bld. 1 Decembrie 1918, nr.28, cod 330025, Județul Hunedoara, în data de  
05.11.2018, ora 1000, și constă în susținerea unei probe scrise. Punctajul minim de promovare 
este de 50 de puncte. 
 Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul şi pe pagina de internet a 
Consiliului Județean Hunedoara, în termen de două zile lucrătoare de la data susținerii 
acestuia. 
 Candidații nemulţumiți de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi 
lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept. 
 Rezultatele finale se afişează la sediul Consiliului Județean Hunedoara în două zile 
lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei. 
 Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui 
deţinut, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 
 - să aibă o vechime de minimum 3 ani în gradul profesional din care promovează; 
 - să fi obținut calificativul „Foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale 
individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani, în care aceștia s-au aflat în activitate. 
 Dosarele candidaților se depun până în data de 26.10.2018, inclusiv, ora 1330, și trebuie 
trebuie să conțină:  
 - cerere pentru participare la examen adresată președintelui Consiliului Județean 
Hunedoara; 
 - adeverința eliberată de Serviciul resurse umane, salarizare și gestiunea funcției publice 
în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; 
 - copiile fișelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani în 
care s-a aflat în activitate. 
 
 
 



BIBLIOGRAFIE 1 
 
1. Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi 
instituţiile publice; 
3. Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările 
ulterioare; 
4. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 
completările ulterioare. 
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1. Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi 
instituţiile publice; 
3. Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările 
ulterioare; 
4. Ordinul nr.508/2002 privind aprobarea Normelor generale de protecție a muncii, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 
 

Informații suplimentare pot fi solicitate la sediul Consiliului Județean Hunedoara - 
Serviciul resurse umane, salarizare și gestiunea funcției publice sau la tel.0254-211350/int.183. 

 
Secretar, 

Consilier – Stepan Angela Aurora 
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