
ANUNŢ

”CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII VASLUI organizează EXAMEN  pentru promovarea în gradul
profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici din cadrul instituţiei.

Examenul se desfăşoară la sediul Casei Judeţene de Pensii Vaslui, după cum urmează:

- proba scrisă în data de 1 octombrie 2018, ora 10.

- interviul în data de 3 octombrie 2018, ora 10 .

Condiţiile  care trebuie îndeplinite cumulativ de către funcţionarii publici de execuţie
pentru participarea la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui
deţinut,  sunt  cele  prevăzute  de  art.65  alin.  2  din  Legea  188/1999  privind  Statutul
funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare:

- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din
care promovează;

- să  fi  obţinut  cel  puţin  calificativul  „bine”  la  evaluarea  anuală  a
performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în
condiţiile prezentei legi.

Bibliografia:

 Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice;

 Legea  nr.7/2004,  privind  Codul  de  Conduită  a
funcţionarilor publici;

 Legea nr.188/1999,   privind Statutul  funcţionarilor
publici, modificată;

 HG  257/2011  privind  normele  de  aplicare  a  Legii
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

 Constituţia României.



Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Casei Judeţene de Pensii Vaslui,
Compartiment  Resurse Umane până la data de 19 septembrie 2018 şi trebuie să cuprindă
următoarele documente:

- Cererea de înscriere la examen; 

- copia carnetului de muncă şi adeverinţă de la Compartimentul de Resurse Umane

în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează şi a treptei
de salarizare;

- copie  a  rapoartelor  de  evaluare  a  performanţelor  profesionale  individuale  din

ultimii doi ani;

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0235/311260 int. 118.
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