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ANUNȚ
EXAMEN PENTRU PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL
Având în vedere prevederile art. 121 alin.(1) lit a) și ale art. 125 alin.(1) din Hotărârea
Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Centrul Regional de Formare
Continuă pentru Administrația Publică Locală București organizează examen de promovare în
gradul profesional superior celui deținut a funcționarilor publici.
Examenul se va desfășura la sediul instituției din București, str. Occidentului, nr. 14, sector 1
și va consta în două probe: proba scrisă și interviu.
Proba scrisă a examenului se va desfășura în data de 29 septembrie 2016, ora 1000.
Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la examen este 9 septembrie 2016.
Dosarul de examen va conţine în mod obligatoriu:
a) 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;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
c) formularul de înscriere.
Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui
deţinut, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
 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 calendaristici;
 să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.
Bibliografie :
-

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004 (r1) privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările
şi completările ulterioare;
H.G. nr. 1000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul Președintelui ANFP nr. 269/06.02.2015 privind contractele de parteneriat,
constituirea Registrului partenerilor de formare profesională/perfecționare ai Agenției
Naționale a Funcționarilor Publici, aprobarea conținutului dosarelor de evidență a
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-

programelor de formare profesională/perfecționare desfășurate și a indicatorilor specifici
activității de formare, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul Președintelui ANFP nr. 270/04.02.2015 pentru aprobarea documentației de
conformitate administrativă și de îndeplinire a standardelor minimale privind capacitatea
tehnico-logistică
și
didactică
în
derularea
programelor
de
formare
profesională/perfecționare, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul Președintelui ANFP nr. 1.103/08.05.2015 privind unele măsuri organizatorice și
pentru coordonarea metodologică a programelor de formare profesională/perfecționare la
nivelul Agenției și Centrelor regionale.

Anunțul se afișează pe pagina de internet a CRFCAPL București și la avizierul instituției în
data de 29.08.2016.

Director Executiv
Dan-Gheorghe Sachelarescu

Str. Occidentului, nr. 14, sector 1, Bucureşti, cod 010983, Tel: 021 310 8963, 021 312 5226, Tel/fax: 021 312 5270, e-mail: office.oc@crfb.ro, office@crfb.ro, website: www.crfb.ro
C e nt r ul T e r i t o r i a l C Ă L Ă R A ŞI Str. Sloboziei, nr. 9, C ă l ă r a ş i , cod 910001, Tel/Fax: 0242 317 333
C e nt r ul T e r i t o r i a l C O N S T A N Ţ A Str. Mircea cel Bătrân nr. 106, Co n s t a n ţ a , cod 900663, Tel/Fax: 0241 510 477

