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ANUNŢ 

PRIVIND PROMOVAREA ÎN GRAD PROFESIONAL 

 
În conformitate cu art 65, alin (2) din Legea 188/1999, republicată privind Statutul 

funcţionarilor publici, coroborat cu art 126 şi art 127 din HG nr 611/2008,republicată, pentru 
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, vă 
informăm că Primarul orașului Bicaz, organizează în data de 02.11.2018, ora 1000 
concurs/examen de promovare în grad profesional a unui funcționar public, din cadrul 
Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor, după cum  urmează: din inspector 
clasa I grad profesional principal în inspector clasa I grad profesional superior;  

Promovarea în grad profesional constă în 3 etape: depunerea dosarelor până la data de 
22.10.2018, selecția dosarelor  se va face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data 
expirării termenului de depunere a dosarelor, proba scrisă în data de 02.11.2018, ora 1000, 
interviul în data de 05.11.2018, ora 1000.  

Conditiile de participare la concursul /examenul de promovare in gradul profesional sunt 
urmatoarele:  

- Să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care 
promovează; 

 - Să fi obținut cel puțin calificativul bine la evaluarea anualî a performanțelor individuale 
în ultimii 2 ani; 

 - Să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii 
nr. 188 / 1999, r 2, cu modificările și completările ulterioare;  

Dosarele de înscriere la examen /concurs se pot depune de către candidați în perioada 
01.10.2018 – 22.10.2018  la registratura institutiției și conțin în mod obligatoriu:  

- Copie de pe carnetul de muncă și/sau adeverința eliberată de compartimentul de 
resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;  

- Adeverința privind situația disciplinară  
- Copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 

2 ani;  
- Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din HG nr. 1173 / 2008, actualizată. 
Examenul /concursul se desfasoară la sala de ședințe a instituției (parter bloc ANL). 

Anunțul cu datele privind organizarea examenului pentru promovarea în grad profesional și 
bibliografia se afișează la sediul instituției și pe pagina de internet a instituție 

 

PRIMAR, 
NICOLAE SĂLĂGEAN 

 
 

                                                                                      Resurse umane,                                                        
cons sup.Parnic Maricica 

 
Afişat astăzi 01.10.2018 
PM/PM 
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