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ANUNȚ
privind organizarea examenului de promovare
în grad profesional superior
Având în vedere prevederile art. 63, art. 64 și art. 65 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 125 din
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei
funcționarilor publici:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BACĂU
organizează examen
pentru promovarea în grad profesional superior, din funcția publică de execuție
de consilier (economist) grad profesional principal în funcția de
CONSILIER, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR
în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău
Examenul se desfășoară la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, cu sediul în
strada Mihai Eminescu nr. 2, în data de 15 iulie 2019 ora 1000 proba scrisă și 17 iulie 2019 ora 1000
interviul.
Condiții de participare la examen:
Pentru a participa la examenul de promovare în gradul imediat superior celui deținut, funcționarul
public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
- să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional principal;
- să fi obținut cel puțin calificativul ,,bine” la evaluarea anuală a performanțelor individuale în ultimii
2 ani calendaristici;
-să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Legii nr.188/1999.
Dosarul de înscriere la examen se poate depune până la data de 03 iulie 2019, la sediul
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, camera 2 și trebuie să cuprindă:
- cererea de înscriere;
- copia actului de identitate;
-copia diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane care să ateste vechimea în gradul
profesional din care promovează;
- copii după rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani.
Desfășurarea examenului se face în condițiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 611/2008
pentru aprobarea normelor privind organizarea carierei funcționarilor publici.
Anexăm bibliografia.
Prezentul anunț se afișează la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău și se publică
pe pagina de internet a acestuia: pcabacau.mpublic.ro

