
 

PREŞEDINTE 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind organizarea examenului de promovare a personalului contractual 

într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior, din cadrul 

Direcţiei Juridice, Administrație Locală, Secretariat – Serviciul Coordonare 

Protecție Socială, Secretariat, Administrativ al aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Dolj. 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj,  

având în vedere referatul Serviciului Organizare Resurse Umane, înregistrat la 

nr. 28452/11.11.2020, prin care se propune organizarea examenului de promovare 

într-o funcțíe pentru care este prevăzut un nivel de studii superior din cadrul Direcţiei 

Juridice, Administrație Locală, Secretariat – Serviciul Coordonare Protecție Socială, 

Secretariat, Administrativ, precum şi stabilirea condiţiilor de participare la examen, 

constituirea comisiilor de examen şi a comisiilor de soluţionare a contestatiilor, 

Cererea nr. 27957/05.11.2020 a dl. Braboveanu Mădălin Cătălin și Referatul nr. 

28418/10.11.2020 al Serviciului Coordonare Protecție Socială, Secretariat, 

Administrativ,   

în baza art. 554 din OUG nr. 57/2017 privind Codul adminstrativ, cu 

modificările și completările ulteriore, a art. 41 din Hotărârea nr. 286/ 2011 pentru 

aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 

unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a 

criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, şi cu 

prevederile  Dispoziţiei nr. 308/2015,  

în temeiul art. 191 alin. (1) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 

D I S P U N E: 

 

Art.1 - Se aprobă organizarea examenului de promovare într-o funcțíe pentru 

care este prevăzut un nivel de studii superior a personalului contractual din cadrul 

Direcţiei Juridice, Administrație Locală, Secretariat – Serviciul Coordonare Protecție 

Socială, Secretariat, Administrativ, în data de 26 noiembrie 2020, ora 10.00 proba 

scrisă, la sediul Consiliului Judetean Dolj, precum şi condiţiile de participare la 

examen, conform anexei nr.1 la prezenta dispoziţie. 
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 Art.2 - Se constituie comisia de examen şi comisia de soluţionare a 

contestaţiilor pentru examenul organizat în vederea promovării într-o funcțíe pentru 

care este prevăzut un nivel de studii superior a personalului contractual din cadrul 

Direcţiei Juridice, Administrație Locală, Secretariat – Serviciul Coordonare Protecție 

Socială, Secretariat, Administrativ în componenţa prevăzută în anexa nr.2 la prezenta 

dispoziţie. 

Art.3 - Direcţia Juridică Administraţie Locală, Secretariat, Serviciul Organizare 

Resurse Umane, precum şi persoanele nominalizate în anexa nr.2 vor aduce la 

îndeplinire prezenta dispoziţie. 

 

 

 

           Nr. 440                                                  Emisă la data de 16.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

         P R E Ş E D I N T E ,                              CONTRASEMNEAZĂ, 

                                 SECRETAR GENERAL AL  

                                                                                          JUDEȚULUI DOLJ  

       Dorin Cosmin VASILE                                                         

                                                                                            Anda NICOLAE     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL  JUDEŢEAN DOLJ 

Serviciul Organizare Resurse Umane 

Nr. 28452/11.11.2020 

REFERAT 

 

 Având în vedere prevederile art. 554 din OUG nr. 57/2017 privind Codul 

adminstrativ, cu modificările și completările ulteriore, “(1) Încadrarea şi promovarea 

personalului contractual se fac potrivit prevederilor din statute sau alte acte normative 

specifice domeniului de activitate, aprobate prin legi, hotărâri ale Guvernului sau act 

administrativ al ordonatorului principal de credite. 

    (2) În situaţia în care legea specială nu dispune altfel, promovarea personalului 

contractual se face de regulă pe un post vacant existent în statul de funcţii. 

    (3) În situaţia în care nu există un post vacant, promovarea personalului contractual 

se poate face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acestea sunt 

încadrate într-unul de nivel imediat superior.” 

  În conformitate cu prevederile art. 41 din Hotărârea nr. 286/2011 pentru 

aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 

unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a 

criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările 

și completările ulterioare:  

    “(1) Prin promovare se asigură evoluţia în carieră a personalului contractual, prin 

trecerea într-un grad superior sau treaptă profesională superioară, într-o funcţie de 

conducere sau într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior. 

    (4) Promovarea într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior se 

face prin transformarea postului din statul de funcţii în care aceasta este încadrat într-

un post prevăzut cu studii superioare de scurtă sau de lungă durată, al cărui grad 

profesional este imediat superior celui de debutant, cu menţinerea gradaţiei avute la 

data promovării, ca urmare a obţinerii unei diplome de nivel superior şi a promovării 

examenului organizat în acest sens, cu respectarea prevederilor art. 41^1, 44 şi 45. 

    (5) Propunerea de promovare într-o funcţie cu un nivel de studii superior, ca urmare 

a absolvirii de către salariat a unor forme de învăţământ superior în specialitatea în 

care îşi desfăşoară activitatea sau considerată de autoritatea ori instituţia publică ca 

fiind utilă pentru desfăşurarea activităţii, justificată de necesitatea modificării fişei de 

post, se face de către şeful ierarhic superior la cererea salariatului, însoţită de copia 

legalizată a diplomei de licenţă, respectiv a diplomei de absolvire sau, după caz, de 

adeverinţa care să ateste absolvirea studiilor, eliberate de o instituţie de învăţământ 

superior acreditată, şi este aprobată de către conducătorul autorităţii ori instituţiei 

publice. 

    (6) Promovarea într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior se 

face numai în măsura în care conducătorul autorităţii sau instituţiei publice decide ca 

atribuţiile din fişa postului să fie modificate în mod corespunzător.” 

    Având în vedere prevederile legale mai sus menționate, domnul Braboveanu 

Mădălin Cătălin prin cererea nr 27957/05.11.2020 a solicitat promovarea într-o funcție 

cu nivel superior de studii ca urmare a absolvirii cu examen de licentă a Facultății de 

Științe Economice, promoția 2012. Prin Referatul nr.28418/10.11.2020 șeful 



Serviciului Coordonare Protecție Socială, Secretariat, Administrativ propune 

organizarea examenului de promovare, membri comisiei de examen și membri 

comisiei de soluționare a contestațiilor și bibliografia aferentă examenului. 

 Faţă de cele precizate, se propune emiterea dispoziţiei privind aprobarea 

organizarii examenului în data de  26 noiembrie 2020, ora 10.00 proba scrisă, la sediul 

Consiliului Judeţean Dolj, în vederea promovării într-o funcție pentru care este 

prevăzut un nivel de studii superior, a personalului contractual din cadrul Direcţiei 

Juridice, Administrație Locală, Secretariat – Serviciul Coordonare Protecție Socială, 

Secretariat, Administrativ, precum şi condiţiile de participare la examen, constituirea 

comisiei de examen, precum şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, conform 

anexelor nr.1 și nr.2. 

 

 

 

 

 

             

                      

 

 

 

 

 

Întocmit, 

 

Mihaela Georgescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr.1 la Dispoziţia nr. 440/2020 

 

 

 

 

 

Condiții de participare la examenul de promovarea într-o funcție pentru care 

este prevăzut un nivel de studii superior a personalului contractual din cadrul 

Direcţiei Juridice, Administrație Locală, Secretariat – Serviciul Coordonare 

Protecție Socială, Secretariat, Administrativ 

 

 

 

Condiţii specifice: 

- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta 

în domeniul fundamental Ştiinţe economice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


