
         ROMÂNIA 
 
 
 
 
 
 
       MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BACĂU 
 
 

ANUNŢ 
 

privind organizarea examenului de promovare în grad profesional 
 a funcționarilor publici din cadrul Compartiment “Audit Intern”  

Serviciului „Juridic”, Serviciului „Strategii și Programe”,  
„Serviciului Financiar Contabilitate și Administrativ” 

din cadrul Instituției Prefectului – Județul Bacău 
 
În conformitate cu prevederile art. 617 alin. (2) coroborate cu prevederile art. 618 alin. (22) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, Instituția Prefectului – Județul Bacău, organizează, la sediul său din municipiul 
Bacău, calea Mărășești, nr.2, în data de 06.11.2020, ora 11:00, (proba scrisă, iar interviul va avea loc 
la o dată ulterioară, comunicată în lista de afișare a rezultatelor probei scrise), cu respectarea prevederilor 
art. 60 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 
şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, examen de 
promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul Instituției Prefectului – Județul 
Bacău. 

 
Condiţii de participare la examen: 

- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 
- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 

2 ani de activitate; 
- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii. 

 
 Dosarele de examen: Se depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 20 de zile 
de la data afişării anunţului privind organizarea concursului de promovare, respectiv în perioada 
(07.10.2020 - 26.10.2020) şi conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 127 din 
Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare și anume: 

- adeverinţa eliberată de Compartimentul Resurse Umane, privind vechimea în gradul profesional 
din care se promovează; 

- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 de 
activitate; 

- formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 
Data, ora şi locul organizării examenului: în data de 06.11.2020 ora 11:00, (proba scrisă), 

iar interviul va avea loc la o dată ulterioară, comunicată în lista de afișare a rezultatelor probei scrise, cu 
respectarea prevederilor art. 60 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările 
ulterioare, la sediul Instituției Prefectului – Județul Bacău, din municipiul Bacău, calea Mărășești, nr.2.  

 
 



I. Bibliografia pentru examenul de promovare în grad profesional, pentru funcționarii publici 
din cadrul Compartimentul “Audit Intern” , este următoarea:  

 
1. Constituția României, republicată; 
2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

a. Partea a IV-a Prefectul, instituţia prefectului şi serviciile publice deconcentrate; 
b. Partea  a VI-a Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual 

din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice; 
3. Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
4. H.G. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii 340/2004 privind prefectul și instituția 

prefectului, cu modificările și completările ulterioare; 
5. H.G. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public 

intern; 
6. Ordin MFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern; 
7. Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului 

intern managerial al entităţilor publice; 
8. Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 18/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

exercitarea auditului public intern în Ministerul Afacerilor Interne şi a Cartei auditului intern în 
Ministerul Afacerilor Interne; 

9. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

10.  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 
11. O.G nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 
12. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
13. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 
 

II. Bibliografia pentru examenul de promovare în grad profesional, pentru funcţionarii publici 
din cadrul Serviciului „Juridic”, este următoarea: 

 
1. OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Partea III, 

Titlul V, Titlu VI; Partea IV; Partea V; Patea VI; 
2. Constituția României; 
3. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea  
corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare -  Titlul IV  Conflictul de interese şi regimul 
incompatibilităţilor în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice;  

4. Legea nr. 554/2004 privind  contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
5. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicat 2015, cu modificările și 

completările ulterioare – Cartea I,  Cartea a II-a, Cartea a V-a,  Titlul I  
6. Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, 

republicata, cu modificările și completările ulterioare 
7. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
8. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 
 
 

 



III.  Bibliografia pentru examenul de promovare în grad profesional, pentru funcţionarii publici 
din cadrul Serviciului „Strategii și Programe”, este următoarea: 

 
1. Constituția Romaniei, republicată 
2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind codul administrativ 

o Partea a III-a Administrație publică locala –Titlul I, II,III, IV,V 
o Partea a IV-a – Prefectul, instituția prefectului și serviciile publice deconcentrate  
o Partea  a VI-a Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual 

din administrația publică și evidenta personalului  plătit din fonduri publice  
3. HG 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii 340/2004 privind prefectul și instituția 

prefectului, cu modificările și completările ulterioare 
4. Legea nr.62/2011  a dialogului social, republicată 
5. Hotarirea Parlamentului nr 1/14.03.2020  pentru acordarea încrederii guverrnului  
6. Ordonanţă de urgenţă nr. 84 din 21 mai 2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea 

implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD 
7. Ordonanţă de urgenţă nr. 133 din 7 august 2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea 

categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de 
tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe 
nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora 

8. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

9. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

 
IV. Bibliografia pentru examenul de promovare în grad profesional, pentru funcţionarii publici 

din cadrul Serviciului „Financiar Contabilitate și Administrativ”, este următoarea: 
 

1. Constituția României, republicată; 
2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

o Partea a IV-a Prefectul, instituţia prefectului şi serviciile publice deconcentrate; 
o Partea a VI-a Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual 

din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice; 
3. H.G. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii 340/2004 privind prefectul și instituția 

prefectului, cu modificările și completările ulterioare; 
4. Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului 

intern managerial al entităţilor publice; 
5. Lege-Cadru Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice cu modificările și completările ulterioare; 
6. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare; 

o Titlul IV – Impozitul pe venit 
o Titlul V – Contribuții sociale obligatorii 

7. Ordonanță de Urgență nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile și indemnizațiile de 
asigurări sociale de sănătate 

8. Legea nr. 500 din 11 iulie 2002privind finanțele publice 
9. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
10. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 
 

PREFECT, 
Sorin-Gabriel AILENEI 

 
                        AVIZAT, 
    Şef Serviciul Financiar, Contabilitate, 
                  şi Administrativ 
                Cristina PALADE                                                               Întocmit, Compartiment Resurse Umane 

 Nicu Constantin Botezatu  


