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PREŞEDINTE 

ANUNŢ 

Consiliul Judeţean Teleorman, organizează la sediul său, situat în 
Alexandria, str. Dunării, nr. 178, judeţul Teleorman, examenul de promovare în clasă 
a unui funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate. 

Funcţia publică pentru care se organizează examenul de promovare În 
clasă şi compartimentul din care face parte 

- o funcţie publică inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului 
proiecte fonduri europene al Direcţiei Investiţii, Proiecte şi Achiziţii Publice; 

Timpul de muncă 
- raport de serviciu cu normă întreagă, durata timpului de muncă fiind de 8 

ore/ zi, 40 ore /săptămână. 
Data, ora şi locul desfăşurării probei scrise şi a interviului 
Examenul se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Teleorman situat în 

strada Dunării, nr.I 78. 
Probele stabilite pentru examen vor avea loc, după cum urmează: 

- 1.11. 2022 orele 11 °0 
- proba scrisă; 

- 2.11. 2022 orele 11 °0 
- interviul. 

Condiţiile de participare la examenul de promovare în clasă 
Conform prevederilor art. 481 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, pentru a participa Ia examenul de promovare în clasă, funcţionarul 
public trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

a) să dobândească, ulterior intrării în corpul funcţionarilor publici, o diplomă de 
studii de nivel superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un 
domeniu considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul 
autorităţii sau instituţiei publice; 

b) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului administrativ. 

Dosarul de examen se depune de către candidat în termen de 5 zile de la data 
publicării anunţului privind organizarea examenului de promovare în clasă, la Biroul 
resurse umane salarizare - camera 115 şi conţine în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art. 145 din HG nr. 61 1/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare: 
a) cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă; 
b) diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară 
activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către 
conducătorul autorităţii sau instituţiei publice; 
c) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării 
situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă 








