
 

 

 

 

 
Nr.  12449  din  04.09.2017 

 

A N U N Ţ 

 

În conformitate cu prevederile art. 65 alin.(4) din Legea nr.188/1999 privind 

statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.39 

alin.(2) din HG nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare 

 

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 

A JUDEŢULUI SUCEAVA 

organizează la sediu-Suceava str. Scurtă nr.1A, 

examen/concurs de promovare în grad profesional imediat superior 

 

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat 

superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 

condiţii: 

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

promovează; 

   2) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor 

individuale în ultimii 2 ani calendaristici; 

   3) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile 

prezentei legi. 

Examenul/concursul constă în: 

• selectarea dosarelor de înscriere-30.09.2017; 

• proba scrisă-04.10.2017, ora 10 

• interviu – data şi ora se va afişa odată cu rezultatele la proba scrisă. 
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Dosarele de înscriere se depun la Biroul resurse umane, în termen de 20 de zile 

de la data afişării anunţului, respectiv pană la data de 25 septembrie 2017. 

Dosarul de înscriere la examenul/concursul de promovare va conţine în 

mod obligatoriu documentele prevăzute la art.127 din Hotărarea Guvernului 

nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare: 

    a) adeverinţa eliberată de biroul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul 

profesional din care se promovează;  

     b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din 

ultimii 2 ani; 

    c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din HG nr. 611/2008. 

 

Bibliografia este prevăzută în anexă. 

 

 

p.DIRECTOR EXECUTIV, 

dr.CĂTĂLINA ZORESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


