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ANUNȚ
PRIMĂRIA COMUNEI ȘOLDANU, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI, organizează examen de
promovare în grad profesional a personalului contractual de execuţie din cadrul Compartimentului
cultură al aparatului de specialitate al primarului comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, la data de 25
ianuarie 2018, ora 10:00, ce se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Șoldanu.
A. Bibliografia pentru examenul de promovare în grad profesional a personalului contractual de
execuţie din cadrul compartimentului cultură al Primăriei comunei Șoldanu (Biblioteca comunală
Şoldanu):
o Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
o Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi
instituţiile publice;
o Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
o Legea nr.334/2002 republicată, privind bibliotecile, cu modificările și completările ulterioare;
o Legea arhivelor naționale nr.16/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
B. Modalitatea de desfășurare a examenului
a) Condiţiile de participare la examen :
Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional superior celui deţinut, personalul
contractual (S) trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
o să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei contractuale din care
promovează;
o să fi obţinut cel putin calificativul ,,foarte bine’’ la evaluarea anuală a performanţelor individuale
în 2 din ultimii 3 ani de activitate.
b) Condiţiile de desfăşurare a examenului :
o

Data limită de depunere a dosarelor: 22 ianuarie 2018, ora 16:30

o

Conținutul dosarelor de înscriere :
1. Cerere de înscriere la examen, adresată primarului comunei Șoldanu ;
2. Copia actului de identitate al candidatului :
3. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor, sprecialoizărilor;
4. Copiile fișelor de evaluare din ultimii 3 ani calendaristici.

o

Examenul constă în susţinerea unei probe scrise, care se va desfăşura la data de 25 ianuarie
2018, începând cu ora 10:00, la sediul Primăriei comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi.
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