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ANUNȚ  CONCURS  PENTRU  PROMOVARE  ÎN  GRAD  PROFESIONAL 

 

 

 

Potrivit prevederilor art. 64 alin.(2) şi art.65 alin.(1) din Legea nr.188/1999, republicată, privind 

Statutul funcţionarilor publici, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611 din 04.06.2008, cu 

modificările şi completările ulterioare, OIR POSDRU Sud Muntenia cu sediul în Călărași, prin 

reprezentantul său legal Director Executiv, Rădoi Mirela Minodora, organizează concurs/examen 

în vederea promovării în grad profesional superior celui deţinut al funcţionarilor publici din 

cadrul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia.  

Concursul/examenul se desfăşoară la sediul OIR POS DRU Sud Muntenia, Str. Portului nr.2A, după      

cum urmează : 

-proba scrisă în data de 18.07.2019, ora 10 00. 

-interviul în data de 23.07.2019, ora 14 00. 

Dosarele de înscriere la concurs/examen se vor depune la sediul Organismului Intermediar Regional 

pentru Programul Operațional  Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia până 

la data de 08.07.2019, ora 16 30. 

 

ACTELE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE/PROMOVARE: 

1.  Copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul resurse umane în 

vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; 

2. Copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani; 

3. Formular de înscriere (pus la dispozitie de OIRPOSDRU Sud Muntenia). 
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Nr. 
crt. 

Nr. 
posturi 

Funcția publică pentru 
promovare 

Condițiile 
de studii 
necesare 

promovării 

Comp.din care face 
parte funcția 

publică pentru care 
se organizează 

concursul 

Condițiile prevăzute de lege pentru 
promovarea în grad superior celui deţinut 

Bibliografie Denumire 
funcție 

execuție 
Clasa 

Grad 
profesional 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 Inspector I asistent superioare 
Evaluare și 
Contractare 

Proiecte 

- cel putin 3 ani vechime în gradul profesional al 
funcţiei publice din care promovează; 
 
- să fi obţinut cel puțin calificativul ,,bine’’ la 
evaluarea performantelor individuale în ultimii 
2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în 
activitate; 
 
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune 
disciplinară neradiată în condiţiile legii. 

 
Anexa 1 

1 1 Inspector I principal superioare 
Monitorizare 

Proiecte 

- cel putin 3 ani vechime în gradul profesional al 
funcţiei publice din care promovează; 
 
- să fi obţinut cel puțin calificativul ,,bine’’ la 
evaluarea performanțelor individuale în ultimii 
2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în 
activitate; 
 
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune 
disciplinară neradiată în condiţiile legii. 

Anexa 1 

 

 

Director Executiv 
Mirela Minodora RĂDOI 


