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         A N U N Ţ 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 478, art. 617 alin. (2) şi art. 618 alin. (22) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 126^1 din Hotărârea Guvernului nr. 
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările şi completările ulterioare, vă înştiinţăm de organizarea concursului 
de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul Instituției Prefectului – 
Județul Alba. 

Concursul de promovare în grad profesional, se va desfășura în data de 14 
decembrie 2020 (proba scrisă ) ora 10:00, iar interviul va avea loc la o dată ulterioară 
comunicată în lista de afișare a rezultatelor probei scrise cu respectarea prevederilor art. 60 
alin. (2) din Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcționarilor publici, la sediul Instituției Prefectului – Județul Alba.  

Condiţii de participare la concurs, conform art. 479 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care 
promovează; 

- să fi obţinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de 
perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile 
legii sau să fi urmat o formă de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în 
ultimii 3 ani de activitate (condiție ce nu se aplică la data organizării concursului – conform 
prevederilor art.597 alin.1, lit.h din OUG nr.57/2019); 

- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanțelor individuale în 
ultimii 2 ani de activitate; 

- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii. 
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data afişării 

anunţului. 
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