
  
 

ANUNȚ 
 

Consiliul Județean Olt organizează examen de promovare în grad profesional imediat 
superior celui deținut pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Olt care îndeplinește condițiile de promovare în grad profesional. 
 

A. DENUMIREA POSTULUI 
 

Denumirea postului: inspector de specialitate, grad profesional I, nivel studii S; 
Structura: Compartimentul Managementul Calității și Control Intern/Managerial 
 

B.   PROBE DE EXAMEN 
      

Proba scrisă. 
 

C.   CONDIŢII DE PARTICIPARE LA EXAMEN 
 

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional din care promovează;  
b) să fi obţinut calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale 

cel puţin de două ori în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate.  
c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.  
 
 

D.   CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI 
 

1. Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la examen – dosarele se depun în 
termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, respectiv în perioada: 
03.11.2022- 09.11.2022. 

2. Selecția dosarelor de înscriere: în termen de 1 zi lucrătoare de la data expirării 
termenului de depunere a dosarelor. 

3. Data probei scrise: 17.11.2022. 
4. Locul și ora desfășurării probei scrise: Sediul Consiliului Județean Olt, B-dul A.I.Cuza, 

nr.14, Slatina, ora 10,00 
 

E.   ACTE OBLIGATORII LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA EXAMEN 
 

a) cerere de înscriere la examen; 
b) copie a actului de identitate; 
c) copii ale evaluărilor performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani în care 

candidatul s-a aflat în activitate;  
d) adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane din cadrul unităţii organizatoare 

a examenului din care să rezulte vechimea în gradul profesional deținut;    
e) adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane din cadrul unităţii organizatoare 

a examenului prin care se adevereşte că nu are o sancţiune disciplinară neradiată în 
condiţiile legii; 

f) referatul de evaluare întocmit de șeful ierarhic. 
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F.  BIBLIOGRAFIA 
 

1. Constituţia României, republicată; 
2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
3. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
4. Ordonanța nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv,  

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
5. Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.600/2018 privind aprobarea Codului       

controlului intern managerial al entităților publice.  
 

VI. RELAȚII SUPLIMENTARE 
 

Relații suplimentare se pot obține de la doamna Burciu Mihaela - consilier, clasa I, grad 
profesional superior la Serviciul Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, telefon:0249/431080 int.148. 
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