
                                                                                                                                                                                                           
 
 
 

 
ANUNŢ 

 
 

Având în vedere prevederile articolului 126^1  din H.G. nr. 611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu 
modificările şi completările ulterioare 
 
DIRECŢIA PUBLICĂ COMUNITARĂ DE EVIDENŢA PERSOANELOR HUNEDOARA 

 
organizează examen de promovare în grad profesional 

 
Examenul se organizează  la sediul D.P.C.E.P. Hunedoara – Deva, bd. Decebal, 

bl. P parter, în data de 25.11.2021 ora 10,00, proba scrisă.  
Examenul de promovare în grad profesional constă în 3 etape, după cum 

urmează: 
a) selecția dosarelor de înscriere, în cadrul căreia comisia are obligația de a selecta 
dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs; 
b) proba scrisă, care constă în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unor 
teste-grilă. 
c) interviul, în cadrul căruia se testează abilitățile, aptitudinile și motivația 
candidaților. Interviul se susține, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la data susținerii probei scrise. 
Se pot prezenta la următoarea probă numai candidații declarați admiși la proba 
precedentă. 

Dosarele de înscriere la examen se vor depune în termen de 20 zile de la data 
afișării anunțului, respectiv în perioada 25.10.2021-13.11.2021 la secretariatul instituției. 
 Pentru a participa la examenul de promovare în grad profesional, funcționarul 
public trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 
 a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul 
de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se 
promovează; 
 b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale 
individuale din ultimii 2 ani de activitate; 
 c) adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea 
atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres 
dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată; 
 d) dovada obținerii numărului minim de credite prin participarea la programe 
de formare, de perfecționare, seminare, conferințe, schimburi de experiență sau vizite 
de studiu, în condițiile legii, sau a urmării unei forme de perfecționare profesională cu 
durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate; 
 e) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 611 din 4 
iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei 
funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare.   
  Atașat anunțului se află bibliografia pentru examenul de promovare în grad 
profesional. Relații suplimentare se pot obține la nr de telefon 0254232510  int. 17, 
responsabil - Briau Maria Magdalena.  
 

Afișat astăzi, 25 octombrie 2021 
 

Birău Maria Magdalena – inspector  
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