
RO MÂNIA 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BACĂU 

Nr.14065/2022 

ANUNŢ 

privind organizarea examenului de promovare în grad profesional a unui funcţionar public din cadrul 
Serviciului Economic - Instituţia Prefectului Judeţul Bacău 

- PUBLICAT ASTĂZI 18.07.2022 -

În conformitate cu prevederile art. 617 alin. (2) coroborate cu prevederile art. 618 alin. (22) din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Instituţia 

Prefectului - Judeţul Bacău, organizează, la sediul său din municipiul Bacău, calea Mărăşeşti, nr.2, în data de 

18.08.2022, ora 10:00, (proba scrisă, iar interviul va avea loc la o dată ulterioară, comunicată în lista de afişare a 

rezultatelor probei scrise), cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor 

privind organizarea şi dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, examen de 

promovare în grad profesional a unui funcţionar public din cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul 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 performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate; 

să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod. 

Dosarul 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 (18.07.2022 - 08.08.2022) 

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 şi completările ulterioare şi anume: 

copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea 

atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; 

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

adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a 

funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, 

care să nu fi fost radiată; 

formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare 






