
              DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET CLUJ

ANUNŢ
Din data de 17.11.2014

privind examenul de promovare a funcţionarilor publici, din cadrul Directiei Judetene
pentru Sport si Tineret Cluj, în grad profesional imediat superior celui deţinut

Directia  Judeteana  pentru  Sport  si  Tineret  Cluj,  organizează  examen  de
promovare  în  grad  profesional  imediat  superior  celui  deţinut,  a  funcţionarilor
publici  din aparatul propriu, în perioada  15.12.2014 – 17.12.2014,  pentru următorul
post:

1. Expert,  clasa  I,  gradul  principal  –  Compartimentul  Achizitii  Publice  –
Investitii- Patrimoniu- Administrativ

Potrivit  dispoziţiilor  art.65  alin.  (2)  din  Legea  nr.188/1999 privind  statutul
funcţionarilor publici,  republicată, cu modificările şi  completările ulterioare „pentru a
participa  la  concursul  sau  examenul  de  promovare  în  gradul  profesional  imediat
superior  celui  deţinut,  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;
    c) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor
individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
    d) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile
prezentei legi.”

Proba scrisă  a  examenului  va  avea loc  în  data  de  15 decembrie 2014,  iar
interviul în data de 17 decembrie 2014.

Formularul de înscriere la examen se va depune la sediul DJST CLUJ B-dul
eroilor nr.40 et.2 , până la data de 5 decembrie 2014.
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7. Legea nr.7/2004 – privind Codul de conduita a functionarilor publici (r1) cu

modificarile si completarile ulterioare

8. O.G.81/2003  –  privind  reevaluarea  si  amortizarea  activelor  fixe  aflate  in
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