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ANUNŢ 

Nr.1240/06.08.2021 

În baza prevederilor art.618 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Covasna organizează 
examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţia publică de 
execuţie: 

Consilier, Clasa I, Grad profesional PRINCIPAL - post la Compartimentul cultură, 

management, resurse umane 

Examenul de promovare în grad profesional va avea loc la sediul Direcţiei Judeţene 
pentru Cultură Covasna, str. Gâbor Aron, nr.1, constând în următoarele probe, după cum 
urmează: 

1. Proba scrisă-în data de 06. 09.2021, ora 9,00. 
2. Interviul - se susţine în maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. 

Data şi ora susţinerii interviului se afişează odată cu rezultatele la proba scrisă . 
(art.56 din H.G. nr.611/2008) 

Condiţii de participare: 

Potrivit prevederilor art. 479 alin.(1) din O. UG. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru a participa la examenul de promovare în grad 
profesional, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii : 

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

b) să fi obţinut un număr de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, 
seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii sau să fi 
urmat o formă de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de 
activitate; 
c) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 
ani de activitate; 
d) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod. 

Dosarul de înscriere la examenul de promovare în grad profesional se va depune de către candidat la 
sediul instituţiei, până la data de 27.08.2021, şi conţine în mod obligatoriu următoarele documente: 



1.Copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de 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 de 
activitate 

3.Adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei 
disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o 
sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată. 

4. Dovada obţinerii numărului minim de credite prin participarea la programe de formare, de 
perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile 
legii, sau a urmării unei forme de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în 
ultimii 3 ani de activitate ; 

5 .Formularul de înscriere, prevăzut în anexa 3 din H G. 61112 008. 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de înscriere 

La sediul instituţiei din localitatea Sfântu Gheorghe, str.Gabor Aron, nr. I. 

Persoana de contact - Fried Judit-Kamilla, Consilier superior, email: djcpncovasna@gmail.com 
telef. 0267/351374. 
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