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CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 
PREŞEDINTE 

/:7. 10. 2021 

ANUNŢ 

Consiliul Judetean Teleorman, organizează la sediul său, situat în 
Alexandria, str. Dunării, nr. 178, judeţul Teleorman, examenul de promovare în 
gradul profesional imediat superior celui deţinut a unor funcţionari publici din cadrul 
aparatului de specialitate. 

Functiile publice pentru care se organizează examenul 
- o funcţie publică de consilier juridic, clasa 1, grad profesional principal la 

Serviciul juridic şi contencios din cadrul Direcţiei juridice; 
- o funcţie publică de inspector, clasa 1, grad profesional superior la 

Compartimentul administraţie publică locală al Direcţiei management şi administraţie 
publică; 

- o funcţie publică de inspector, clasa 1, grad profesional principal la Serviciul 
administrare şi întreţinere drumuri al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului. 

Timpul de muncă 
Durata normală a timpului de muncă, respectiv 8 ore pe zi, 40 de ore pe 

săptămână. 

Data, ora şi locul desfăşurării probei scrise. 
Proba scrisă se va desfăşura în data de 18 noiembrie 2021, ora 11 00 la sediul 

Consiliului Judeţean Teleorman situat în Alexandria, strada Dunării, nr.178. 
Conditiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional 

imediat superior celui deţinut, conform prevederilor art. 479 alin. (1) din OUG nr. 
57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completări le ulterioare sunt: 

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

b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor 
individuale în ultimii doi ani de activitate; 

c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului administrativ. 
Persoanele interesate, vor depune la Biroul resurse umane salarizare - camera 

115, un dosar de înscriere cuprinzând următoarele acte: 
- copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de Biroul resurse 

umane, salarizare în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se 
promovează; 

- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale 
din ultimii 2 ani de activitate; 




















