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Consiliul Judetean Teleorman, organizeaza la sediul sau, situat in Alexandria, 
str. Dunarii, nr. 178, judett,ll Teleorman, examenul de promovare in gradul profesional 
imediat superior celui detinut a unui functionar public din cadrul aparatului de 
specialitate. 

Funcpile publice pentru care se organizeazi examenul 
- o functie publica de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal la 

Serviciul juridic ~i contencios din cadrul Directiei juridice. 
Timpul de munci 

Durata normala a timpului de munca, respectiv 8 ore pe zi, 40 de ore pe 
saptamana. 

Data, ora ,i locul desra,uririi probei scrise. 
Proba scrisa se va desfa§ura in data de 27 iunie 2022, ora 11 °0 la sediul 

Consiliului Judetean Teleorman situat in Alexandria, strada Dunarii, nr.178. 
Condipile de participare la examenul de promovare in gradul profesional 

imediat superior celui detinut, conform prevederilor art. 4 79 alin. ( 1) din OUG nr. 
57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile §i completarile ulterioare sunt: 

a) sa aiba eel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din 
care promoveaza; 

b) sa fi obtinut eel putin calificativul "bine" la evaluarea performantelor 
individuale in ultimii doi ani de activitate; 

c) sa nu aiba o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile Codului 
administrati v. 

Persoanele interesate, vor depune la Biroul resurse umane salarizare - camera 
115, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele acte: 

- copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de Biroul resurse 
umane, salarizare in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se 
promoveaza; 

- copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuate 
din ultimii 2 ani de activitate; 

- adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii 
situatiei disciplinare a functionarului public, in care se mentioneaza expres daca 
acestuia i-a fost aplicata o sanctiune disciplinara, care sa nu fi fost radiata; 

- formular de inscriere prevazut in anexa nr. 3 la Hotararea nr. 611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea §i dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu 
modificarile §i completarile ulterioare. 








