
  

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL  

TIMIŞ 

 

Nr.9088/ 17.09.2020 
 

A N U N Ț 
privind organizarea examenului de promovare în grad superior 

 
 În temeiul prevederilor art. 476, alin.(1), alin.(2), lit. a), art. 477 alin.(1), art.478 alin.(1), alin.(2) 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, respectiv ale art. 126 
alin. (1), art.127 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 
și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Instituția 
Prefectului – Județul Timiș organizează, la sediul din Bulevardul Revoluției din 1989 17A, etaj 1, sala 
de ședințe, Timișoara, concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut.  

Funcția pentru care se organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior 
celui deținut, este: 
- consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Controlul Legalității, Aplicării 

Actelor cu Caracter Reparatoriu și Contencios Administrativ 
 
Condițiile de participare la examen: 
-să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează; 
-să fi obținut cel puțin calificativul ”bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 

ani de activitate; 
-să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată, în condițiile prevederilor Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare. 
 
Dosarul de examen: 
Se depune la registratura Instituției Prefectului – Județul Timiș, în termen de 20 de zile de la 

data afișării anunțului privind organizarea concursului de promovare și conține în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art.127 din HG. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 
și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare și anume: 
- formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru 

aprobarea normelor privind organizarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- adeverință eliberată de Compartimentul Resurse-umane, în vederea atestării vechimii în gradul 
profesional din care se promovează; 

- copii ale rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în 
care funcționarul public s-a aflat în activitate; 

- cazierul administrativ. 
 
Data, ora și locul organizării examenului: în data de 19.10.2020 ora 1000, (proba scrisă), iar 
interviul va avea loc la o dată ulterioară, cu respectarea prevederilor art.60 alin.(2) din Hotărârea 
Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei 

funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Instituției Prefectului- 
Județului Timiș. 
 
Bibliografia necesară susținerii probelor concursului este prevăzută în anexa la prezentul anunț. 
 

P R E F E C T, 
LILIANA ONEȚ 

 
 
 
 
 



 
Anexă la anunțul nr. 9088/17.09.2020 

 
 

 
BIBLIOGRAFIE 

cuprinzând lista actelor normative pentru susținerea concursului de promovare în grad 
profesional de nivel superior a funcționarului  public de execuție din cadrul  Serviciului 

Controlul Legalității, Aplicării Actelor cu Caracter Reparatoriu și Contencios Administrativ 
 
1. Constituția României,  republicată;  

2. OUG nr.57/03.07.2019 ( **republicată**)(*actualizată*) 

– privind Codul administrativ  

 

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor 

formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 
 

5. ORDONANȚA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de 

soluționare a petițiilor  (*actualizată*) (*rectificată în 23 aprilie 2002*) 

 

6. LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 (*actualizată*) 

-privind contenciosul administrativ  

 

7. LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*) 

- privind liberul acces la informațiile de interes public 

 

8. Codul civil; 

9. Codul de procedură civilă; 

 

P R E F E C T, 
                                                         LILIANA ONEȚ 

 
 
 

Serviciul Controlul Legalității,                             
Aplicării Actelor cu Caracter  

Reparatoriu și Contencios Administrativ 
Șef Serviciu, 

                                                                                                 Codruța Botez 
 

 
    Serviciul Financiar-contabil,  

Resurse-umane și Administrativ 
Șef Serviciu, 

Ioan Ghib 
  

Compartiment  
Resurse-umane  

Gabriela Băjenaru 


