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 Nr. 15323 
Data: 09.12.2019 

ANUNȚ 
 

Instituția Prefectului – județul Vrancea, în conformitate cu prevederile  

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare și ale H.G. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor 

privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 

modificările și completările ulterioare, organizează examen de promovare în 

gradul profesional imediat superior a unui funcționar public din cadrul 

Serviciului verificarea legalității, a aplicării actelor normative, contencios 

administrativ și apostile 

Examenul de promovare se desfăşoară la sediul instituției din B-dul 

Dimitrie Cantemir nr. 1, Focșani, și constă în 3 probe succesive, după cum urmează:  

1. selecţia dosarelor de înscriere; 

2. proba scrisă - 09 ianuarie 2020, ora 10:00 

3. interviul - data și ora interviului se afișează odată cu rezultatele la 

proba scrisă, cu încadrarea în termenul de  maximum 5 zile lucrătoare de la data 

susținerii probei scrise. 

 Condiţiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat 

superior celui deţinut sunt cele prevăzute de art. 479 alin. (1), cu excepția literei b), din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

completările ulterioare, respectiv: 

 

- 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 condițiile OUG nr. 57/2019. 
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 Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la 

data afişării prezentului anunţ, respectiv în perioada 10 decembrie 2019 - 30 

decembrie 2019, la sediul instituției, la secretarul comisiei de concurs, camera 207 şi 

conţine în mod obligatoriu: 

 adeverinţă 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 în care funcţionarul public s-a aflat în 

activitate; 

 formularul de înscriere. 

 
 

B I B L I O G R A F I E 

pentru examenul organizat în vederea promovării în gradul profesional 
imediat superior a unui funcționar public din cadrul Serviciului verificarea 

legalității, a aplicării actelor normative, contencios administrativ și apostile 
din cadrul Instituţiei Prefectului județului Vrancea 

 

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

modificările și completările ulterioare, din care: 
 Partea a III-a - Administrația publică locală; 
 Partea a IV-a - Prefectul, instituţia prefectului şi serviciile publice 

deconcentrate; 
 Partea a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile 

personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din 
fonduri publice; 

 Partea a VII-a - Răspunderea administrativă; 
3. Ordonanţa nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
4. Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale legii nr. 

340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, cu modificările și completările 
ulterioare; 
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5. Legea nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

6. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 

 
Întocmit, 

Consilier, Gina Nela Robu 

 


