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SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI SALARIZARE 

 
            
 

 

ANUNȚ 

 

 În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată, (r2) cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 

611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 

publici, cu modificările şi completările ulterioare, Direcția  Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Arad organizează examen de promovare în gradul profesional imediat 

superior celui deţinut. 

 Examenul se va organiza la sediul instituţiei din Arad, strada 1 Decembrie 1918 nr. 14, 

în data de 03.12.2018, ora 10,00 – proba scrisă, respectiv în data de 05.12.2018, ora 13,00 – 

interviul. 

 Dosarul de înscriere la examenul de promovare se va depune la Serviciul Resurse 

Umane și Salarizare, în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului la avizier si pe site-ul 

instituţiei, respectiv perioada 02.11.2018-21.11.2018.  

 Conform prevederilor art. 65 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată, (r2) cu modificările şi completările ulterioare, pentru a 

participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, 

funcţionarul public 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 performanţelor individuale în 

ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate; 

• să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii. 

 

 Bibliografia:  

• Constituţia României, republicată,  

• Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,  republicată (r2), cu 

modificările şi completările ulterioare,  

• Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată. 
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