Compartimentul Resurse Umane
Nr. înregistrare: 229529 din 14.10.2021

ANUNŢ
privind organizarea examenului de promovare în grad imediat superior a personalului contractual
din cadrul Direcției Venituri Buget Local Sector 2
Direcția Venituri Buget Local Sector 2 organizează în data de 02.11.2021, ora 10:00, la sediul din str.
Maior Coravu nr. 17-23, bl. C6, sc. A, ap. 2 (Compartimentul Resurse Umane), Sector 2, București,
examenul de promovare în grad a personalului contractual, în conformitate cu prevederile art. 41
alin. (1), (2), (7) și (8) și art. 411 din Regulamentul 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 din 23.03.2011, aprobat prin H.G.R. nr. 286/2011, cu
modificările și completările ulterioare și Procedura operațională PO.06.08.01 privind promovarea în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției
Venituri Buget Local Sector 2.
Funcția contractuală pentru care se organizează examenul de promovare în grad este:
• consilier, S, I, în cadrul Serviciului Achiziții Publice, Administrativ, cu durată normală de 8
ore/zi, pe perioadă nedeterminată.
Condițiile de participare la examenul de promovare în grad:
• 3 ani vechime în funcţia de consilier S I;
• Calificativul „Foarte bine” la evaluarea performanţelor individuale de cel puţin de două ori
în ultimii 3 ani, în care candidatul s-a aflat în activitate
• Lipsa sanctiunilor disciplinare
• Referatul de evaluare întocmit de şeful ierarhic superior și aprobat de conducătorul
instituţiei
Examentul de promovare va consta în susținerea unei probe scrise.
Dosarul de concurs se depune de către candidați în termen de 5 zile lucrătoare de la afișarea
prezentului anunț, respectiv în perioada 15-21 octombrie 2021 și conține în mod obligatoriu:
• cererea de înscriere la examenul de promovare în grad adresată conducătorului
instituției,
• adeverința eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării vechimii în
gradul din care promovează
• adeverința eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării situației
disciplinare în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune
disciplinară, care să nu fi fost radiată, în condițiile legii

•

copiile fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din perioada 20192020

Bibliografie specifică:
1. Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996
2. Legea 138/2013 pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996
3. Atribuțiile Serviciului Achiziții Publice, Administrativ conform ROF DVBL
Relații suplimentare se pot obține la telefon 021.250.71.57 sau 0720.777.131 – Compartimentul
Resurse Umane.
Afisat azi, 15.10.2021

