
ROMANIA
JLIDETUL PRAHOVA
CONSILruL JUDETEAN
PRE$EDINTE

D I S P O Z I T I E
pentru modificarea Regulamentului de organizare qi desfiqurare a examenului de

promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din aparatul de specialitate al consiliului judelean prahova, precum gi din cadrul

unitililor care func{ioneazd in subordinea Consiliului judeJean prahovg.' .
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Avdnd in vedere : i{t 
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Referarul rv. 22.7291 12 decembrie 2014 al Serviciului resurse ,HAr priuinijl'
propunerea modificdrii Regulamentului de organizare qi desftqurar. u .*ut#fl\!ili.i"
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din aparatul de specialitate al consiliului judelean prahova, precum qi din cadrul
unitetilor care funclioneazd in subordinea Consiliului judelean prahova.

- prevederile art. 42 din Hotirarea de Guvem nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentuluicadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzdtor funcJiilor contractuale qi a criteriilor de
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar pldtit din fonduri publice, cu modificdrile gi complet6rile aduse de
cdtre HotdrAreanr. 10271201,4 .

in temeiul art. 106 alin. (l) din Legea nr.215/2001 privind administralia publici
local6, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

Pregedintele Consiliului judelean prahova dispune:

Art.l (l). Se aprobd modificarea Regulamentului de organizare qi desfrgurare a
examenului de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din aparatul de specialitate al Consiliului jude{ean prahova,
precum qi din cadrul unitililor care funclioneazd in subordinea Consiliului judelean
Prahova.

(2). Regulamentul de organizare gi desftqurare a examenului de promovare in
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractuai din aparatul
de specialitate al consiliului jude{ean prahova, precum qi din cadrul unitdfl;r care
func{ioneazd in subordinea consiliului jude{ean prahova modificat conform
prevederilor alin.(l) este previzut in anexa care face parte integrantd din prezenta
dispozilie .



{4!! Prevederile din prezenta dispozilie vor fi aduse la indeplinire de cdtre
compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
judelean Prahova gi din cadrul unitSlilor care func{ioneazd in subordinea Consiliului
jude{ean Prahova.
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ROMANIA
JIJDETTJL PRAHOVA
CONSILIIJL JTJDETtrAN
PRE$EDINTE

A N E X A  l r r t
La dispo zil ia nr... .Y/.+. ...
Din data de . . .1.?. DIC.. 7111. .

R E , G T J L A M E N T
de organizare qi desfE$urare a examenului de promovare in grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al Consiliului

judefean Prahova, precum qi din cadrul unitdlilor care funclion eazd in subordinea
C onsi liului j ude{ean Prahova

CAP. I
Promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superio are a pefsonalului

contractual din sectorul bugetar ptltit din fonduri publiq$'rii'i;'rr!'r'*;"'.,
l i  r ' ' ! ' ,

A r t . l i i l t ' F q r $ , r : i i l i ' r ' i r 1 " ;
''11":.::: 

., ''-'."'
( 1 ) Prin promovare se asigurd evolulia in carierd a personalului conti:6s.,tual,ir,prin

trecerea intr-un grad superior sau treaptd profesionalS superioar[, intr-o fuhClie de
conducere sau intr-o func{ie pentru care este prevdzut un nivel de studii superior.

(2) Promov area personalului contractual din sectorul bugetar in grade sau trepte
profesionale se face, de reguld, pe un post vacant, iar, ?n situafia in care nu existd un
aseffIenea post, se face prin transformarea postului din statul de funclii in care acesta este
incadrat intr-unul de nivel imediat superior.

(3 ) Promovarea intr-o funcfie de conducere se face pe un post vacant cu respectarea
prevederilor referitoarela ocuparea unui post vacant prin concurs sau examen.

(4) Promov area personalului contractual din sectorul bugetar in grade sau rrepte
profesionale se face prin examen, in baza unui referat de evaluare intocmit de qeful
ierarhic qi aprobat de conducdtorul autoritdlii sau institu{iei publice.

(5) Examenul de promovare in grade sau trepte profesionale se poate organiza
trimestrial, semestrial sau anual, in funcfie de decizia conducdtorului autoritalii ori
instituliei publice.

(6) Referatul de evaluare intocmit de $eful ierarhic cuprinde urmdtoarele elemente:
a) descrierea activitdtrii desfbqurate de candidat;
b) nivelul de insuqire a legislaliei specifice activitdtrii desfrqurate;
c) aptitudinile pe care le-a dovedit candidatul in modul de indeplinire a atribufiilor;
d) conduita candidatului ?n timpul serviciului;
e) propunerea de promovare;
f) biblio grafia qi, dupd caz, tematica examenului de promovare;
g) propuneri privind componenfa comisiei de examinare gi cea de soluf ionare a

contesta{iilor.



( I 0) Referatul de evaluare se depune pdnd in ultim a zi lucrdtoare a frecdrui trimestru la
compartimentul resurse umane sau la persoana desemnatdin acest sens.

Pu blici tatea concu rsulu i

Art.2
(l ) Anunful privind examenul de promovare se afiqeazd,la sediul

a autoritatii sau instituliei publice, dupd eaz, cu I 0 zlle lucrdtoare
p entru or ganizar ea acestuia.

(2) Anunlul va conline in mod obligatoriu:
a) data, ora qi locul desftqurdrii examenului;
b) bibliografra qi, dupd caztematica;
c) modalitatea de desfr$urare a examenului.
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Art.3
( I ) Examenul de promovare

scrise sau a unei probe practice,

(2) Proba practicd se sus(ine in cazul func{iilor contractuale la care este necesard
verifi carea abilitdlilor practice.

(3) Pentru a participa la examenul de promovare in grade sau trepte profesionale imediat
superioare, candidatul trebuie sd fi oblinut calificativul <foarte bine> la evaluarea
performanlelor profesionale individuale cel pufin de doud ori in ultimii 3 ani, in care
acesta s-a aflat in activitate.

(4) criteriile de evaluare apersonalului contractual sunt:
- cunoqtinle qi experienfd;
- complexitate, creativitate qi diversit atea activitdlilor;
- judecata qi impactul deciziilor;
- influenld, coordonare qi supervizare;
-contacte gi comunicare;
-condilii de muncS;
- incompatibilita{i qi regimuri speciale;

Constituirea comisiilor de examen qi de solufion are a contesta{iilor

Irrt.4

(1) Comisia de examinare qi comisia de solulionare a contesta{iilor, desemnate prin act
administrativ al ordonatorului de credite al autoritdfii sau instituliei publice, sunt formate
din 3 membri cu experien{a qi cunoqtin{ele necesare in domeniul postului in care se face
promovarea qi un secretar, cu respectarea prevederilor art. 26 alin. (5) din Legea-cadru nr.
28412010, cu modificdrile ulterioare. ( Promovarea in grade sau rrepte profesionale
imediat superioare se face din 3 ?n 3 ani, in func{ie de performan{ele profesionale

$i pe pagina de internet
inainte de data stabilitd



individuale, apreciate cu calificativul "foarte bine", cel pufin de doud ori in ultimii 3 ani,
de cdtre comisia desemnatd prin dispozilie a ordonatorului de credite bugetare, din care fac
parte sindicatele sau, dupa caz, reprezentanlii salariafilor. )

(2) Calitatea de membru in comisia de examinare este incompatibild cu calitatea de
membru in comisia de solu{ionare a contesta{iilor.

(3) Fiecare membru al comisiei de examinare propune pebazabibliografiei gi, dupd eaz,
a tematicii maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabileqte 3 pdnd la 9
subiecte, cu cel mult doud ore inainte de ora stabilitd pentru examenul de promovare.

@) La locul, data qi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare
pune la dispozilia fiecdrui candidat lista subiectelor stabilite, conform alin. (3).

(5) Fiecare candidat redacteazd, o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de cdtre
comisia de examinare.

(6) Durata examenului de promovare se stabileqte de comisia de examinare in func{ie de
gradul de dificultate qi complexitate al subiectelor stabilite, d,ar nu poate depdqi 3 ore.

Dispozifi i generale privind desflqurarea examenului de ,Eqiii l:: 
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Promovare 
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( I ) in cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de .id-inur.
noteazd, lucrarea elaboratd de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza
urmdtoarelor criterii :

a) cunoqtinle teoretice necesare funcliei evaluate;
b) abilitdti de comunicare;
c) capacitate de sintezd;
d) complexitate, iniliativd, creativitate.
(2) Comisia de examinare stabileqte ponderea din nota finald a fiecdrui criteriu prevdzut

la a l in .  (1) .
(3) Probaptacticd este notatd de cdtre membrii comisiei de examinare cu un punctaj de

maximum 100 de puncte.
(4) Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat in borderoul de

notare.
(5) Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
(6) Rezultatele examenului de promovare se afiqe azd la sediul autoritdfii sau instituliei

publice, precum qi pe pagina de internet a acesteia, dupa caz, in termen de dou6 zile
lucrdtoare de la data suslinerii acestuia.

(7) Candida{ii nemullumili de rezultatul ob{inut pot depune contesta{ie in termen de o zi
lucrdtoare de la data afiqdrii rezultatelor, sub sancliunea decdderii din acest drept.

(8) Comisia de solulionare a contesta{iilor va reevalua lucrarea sau proba practicd, iar
rezultatele finale se afiqeazd, la sediul instituliei sau autoritdtrii publi.. i; doud zile
lucrdtoare de la data expirdrii termenului de depunere a contesta{iei.



Art._ 6
(1) Incadrarea in noua funclie ca urmare apromovdrii examenului de promovare se face

incepdnd cu prima zi a lunii urmdtoare celei in care a avut loc promovarea.
(2) Dupd promovare fiqa de post se modifica qi se completeizdcu noi atribulii.

CAP. II
Promovarea personalului debutant

Art.7
( I ) Persoanele incadrate in funcfii contractuale de debutant vor fi promovate, prin

examen, la sffirqitul perioadei de debut stabilite in conditriile legii, in func [ia, gradul sau
treapta profesionald, imediat superioard, in baza unui referat de evaluare iniocmit, cu
respectarea prevederilor art. I alin. (6), de qeful ierarhic qi aprobat de conducdtorul
autoritdfii sau institutriei publice.

(2) Examenul de promovare se desftqoard cu respe ctareaprevederilor art. 2, 4, 5 $i 6.
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Promovare pe func{ia corespunziltoare studiilor absolt'iFgu,+i rrrii-ii , ,i
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( 1) Promovarea intr-o funclie pentru care este prevdzut un nivel de studii superior se
face prin transformarea postului din statul de funclii in care aceasta este incadrat intr-un
post prevdzut cu studii superioare de scurtd sau de lungd duratd,, al cdrui grad profesional
este imediat superior celui de debutant, cu men{inerea gradatriei avute la d,ata pro-ou dr1i,
ca urmare a oblinerii unei diplome de nivel superior qi a p.ornovdrii examenutui organizat
in acest sens, cu respectareaprevederilor art.2,4 pi art. 5.

(2) Propunerea de promovare intr-o funclie cu un nivel de studii superior, ca urmare a
absolvirii de cdtre salariat a unor forme de invdldmdnt superior in speci alitatea in care iqi
desfbqoard activitatea sau consideratd de autoritatea ori institulia publica ca fiind utild
pentru desfrqurarea activitdlii, justifi catd de necesitatea modificarii fiqei de post, se face de
cdtre qeful ierarhic superior la cererea salariatului, insolitd de copia iegali)at1t a diplomei
de licen{d, respectiv a diplomei de absolvire sau, dupd caz, de adev.iinlu care sd ateste
absolvirea studiilor, eliberate de o institu{ie de invapmant superior asreditatd, qi este
aprobatd de cdtre conducdtorul autoritdlii ori institutriei publice.

(3 ) Promovarea intr-o funclie pentru care este prevdzut un nivel de studii superior se
face numai in mdsura in care conducdtorul autoiitalii sau instituliei publice decide ca
atribu{iile din figa postului sd fie modificate in mod .oi.rpunzdtor.



LINITATEA
(denumirea)

M O D E L

A p r o b o
Conducdtorul instituliei publice
Numele qi prenumele
Funclia

REFERAT DE EVALUARE
pentru promovarea personalului contractual din sectorul bugetar in grade sau trepte

Func{ia
Semndtura

profesionale / pentru promov area persoanelor incadrate in funcfii contractuale de
debutant lpentru promovarea intr-o funclie pentru care este prevdzut un nivel de

studii superior

Numele qi prenumele angajatului / propus pentru promovarea in grade sau trepte
profesionale ldebutantl propus pentru promovarea intr-o funcfie pentru care este
prevdzut un nivel de studii superior/

Elemente obligatorii ale referatului ;

a) descrierea activitalii desfrqurate de candidat;

b) nivelul de insuqire a legislaliei specifice activitetii desfrqurate;

c) aptitudinile pe care le-a dovedit candidatul in modul de indeplinire a atribuliilor;

d) conduita candidatului in tirnpul serviciului;

e) propunerea de promovare;

0 bibliografta qi, dupd caz, tematica examenului de promovare;

g) propuneri privind componen{a comisiei de examinare qi cea de solu{ionare a
contesta{iilor.

1. Numele qi prenumele qefului ierarhic.

Data


