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INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚULUI VÂLCEA 

NR. 8675/04.07.2022 

 

 

 

 

ANUNȚ 

privind organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru 

personalul contractual din cadrul Compartimentului Dezvoltare economică, absorbție fonduri 

europene, relații internaționale și relația cu minoritățile naționale 

 

 

 

În temeiul prevederilor: 

-Hotărârii 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, modificată şi completată prin 

H.G. nr. 1027/2014; 

-Ordinului nr.105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului 

de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne; 

-art.554, alin. (3-5) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

-art. 31 alin. (2) și alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătiti 

din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare: 

 Instituția Prefectului Județului Vâlcea, organizează exemen de promovare, în grad 

profesional imediat superior a personalului contractual, în data de 19 iulie 2022, ora 1000-proba 

scrisă. 

  

Condiții de participare: 

Pentru a participa la examenul de promovarea în grade profesionale imediat superioare 

personalul contractual trebuie : 

- să fi obţinut calificativul “foarte bine ” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel 

puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate; 

- să aibă minim 3 ani vechime în gradul din care promovează. 

Promovarea personalului contractual din sectorul bugetar în grade profesionale se face prin 

examen, în baza unui referat de evaluare întocmit de şeful ierarhic şi aprobat de conducătorul autorităţii 

sau instituţiei publice. 

Examenul de promovare a personalului contractual constă în susţinerea unei probe scrise stabilită 

de comisia de concurs.  

 

Dosarul de examen va conține: 

-cerere de înscriere la examen; 

-adeverință privind atestarea vechimii în gradul profesional din care se promovează; 

-calificativele obținute de salariat în ultimii 3 ani (evaluări anuale). 

 

Dosarele de examen se depun la Compartimentul  Resurse Umane, ultima zi de depunere fiind 08 iulie 

2022, ora 14,00 

 

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora: 

Examenull va avea loc la sediul Instituției Prefectului Județului Vâlcea, sala 2, parter 

-selecţia dosarelor de concurs 12 iulie 2022; 

-proba scrisă în data de 19 iulie 2022 ora 1000.  

 

 

https://idrept.ro/00139175.htm
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Bibliografie: 

 

1.Hotărârea Guvernului nr.560/2022 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a 

cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2022 – 2027; 

2.Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

3.H.G. nr.906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrative; 

4.Ordonanța nr. 137 din 31 august 2000 (*actualizată*) privind prevenirea si sanctionarea tuturor 

formelor de discriminare , republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

5.Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6134/2016 privind interzicerea 

segregării școlare în unitățile de învățământ preuniversitar; 

 

 

Calendarul de desfăşurare a examenului: 

-04.07.2022 - afişare anunţ examen; 

-08.07.2022 - ora 14,00 data şi ora limită pentru depunerea dosarelor; 

-12.07.2022 - selecţia dosarelor de examen şi afişarea rezultatelor; 

-13.07.2022 - depunere contestaţii selecţie dosare; 

-14.07.2022 - soluţionare contestaţii selecţie dosare; 

-19.07.2022 - proba scrisă- ora 1000; 

-19.07.2022 - afişare rezultate proba scrisă; 

-20.07.2022 - depunere contestaţii proba scrisă; 

-21.07.2022 - soluţionare contestaţii proba scrisă; 

-25.07.2022 - comunicare rezultate finale examen.  

 

Relații suplimentare se pot obține la Compartimentul Resurse Umane. 

 

 

 

 

 

 


