
  

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL  TIMIŞ 

 

     Nr. 13117/S3/15.11.2022 

 

 

A N U N Ț 

privind organizarea examenului de promovare în grad profesional de nivel 

imediat superior 

 Având în vedere prevederilor art. 617 alin. (2), art. alin. (22) și 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, examen de promovare în grad profesional imediat superior 

celui deținut, proba scrisă în data de 16.12.2022, ora 1000. 

Examenul de promovare se organizează la nivelul Serviciului Controlul legalității, 

aplicarea actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrative și la nivelul Serviciului 

Afaceri europene, relații internaționale și coordonare instituțională 

Condițiile de participare la examenul de promovare în grad profesional 

imediat superior celui deținut: 

-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. 

-să facă dovada participării unei forme de perfecționare profesională cu durata de 

minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate: 

 

Dosarul de înscriere la examenul de promovare în grad: 

Se depune la registratura Instituției Prefectului – Județul Timiș, în termen de 20 de 

zile de la data afișării anunțului privind organizarea examenului 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. 
 

Dosarul de examen se depune în termen de 20 de zile de la data publicării prezentului 

anunț 16.11.2022 – 05.12.2022 

Dosarul de examen se depune la Compartimentul Resurse – umane și salarizare 

 

Data, ora și locul organizării examenului: în data de 16.12.2022ora 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 examenului de promovare este prevăzută în 

anexa la prezentul anunț. 

 

 

 

 

PREFECT 

MIHAI RITIVOIU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexă la Anunțul nr._______ 

BIBLIOGRAFIE 
EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL 

Serviciul Controlul legalității, aplicarea actelor cu caracter reparatoriu  și contencios 

administrativ 

 

Bibliografie - comună 

1. Constituția României, republicată; 
2. O.u.G. 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; 

 

Bibliografie/tematica domeniului specific de activitate 

 
5. LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 (*actualizată*) contenciosului administrativ,cu modificările şi 
completările ulterioare 
6. LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizata*) privind liberul acces la informatiile de interes public, cu 
modificările si completările ulterioare 
7. Codul civil; 
8. Codul de procedură civilă 

 

Serviciul Afaceri europene, relații internaționale și coordonare instituțională 

 

Bibliografie - comună 

1. Constituția României, republicată; 
2. O.u.G. 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; 
 

Bibliografie/tematica domeniului specific de activitate 

5. Legea 215/2016 privind ceremoniile oficiale;  

6. Hotărârea guvernului nr.552/1991 privind normele de organizare în țară a acțiunilor de protocol cu 

modificările și completările ulterioare 
7. Hg 1241/2004, pentru actualizarea limitelor maxime de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2 la 

Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile 
administraţiei publice şi instituţiile publice  

8. Ordonanța nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile 
publice 

9.  O.M.A.I nr. 143/2015, privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de relaţii internaţionale în Ministerul    

 Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare; 
10. Legea nr. 590/2003 privind tratatele 

11. Legea nr. 213/2016 privind cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență  
       umanitară; 

12. Pachetul privind extinderea Uniunii Europene (COM 2020/660 final) Capitolul IV. Cooperarea regională și 

relațiile de bună vecinătate 
13.  Agenda Strategică a Uniunii Europene pentru 2019-2024 

14. Tratatul de la Lisabona pentru modificarea Tratatului de instituire a Uniunii Europene şi a Tratatului de 
instituire a Comunităţii Europene (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C306 din 17 decembrie 2007); 

 

 



 

 
 

 
15. Versiunea consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. 

C83/13 din 30 martie 2010 

16. H.G. nr. 34/2017 privind organizarea și funcționarea Sistemului național de 
gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul 

decizional al instituțiilor Uniunii Europene; 
17. Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu 

modificările și completările ulterioare. 
18. Ordinul nr.33/2020 privind activităţile de soluţionare a petiţiilor, primire în 

audienţă şi consiliere a cetăţenilor în Ministerul Afacerilor Interne  

19. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu 
modificările și completările ulterioare 

 

 

Tematica: Dacă nu se prevede altfel, bibliografia de examen va fi studiată în integralitatea ei 

Bibliografiile sunt întocmite pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate, cu 

respectarea prevederilor art. 22 din HG nr. 611/2008  


