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Având În vedere prevederile H.G. nr. 286/2011
pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare În
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice, prevederile art. 26 din Legea cadru privind salarizarea
unitară a personalului plătit din fonduri publice nr' 284/2010, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi modificarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de
promovare a personalului contractual din cadrul ANCPI şi instituţiile subordonate În
grade/trepte profesionale superioare aprobată prin Ordinul directorului general al ANCPI
nr. 969/18.09.2015, modificat prin O.D.G. al A.N.C.P.I nr. 1199/20.10.2015 şi O.D.G. al
A.N.C.P.I nr.615/30.05.2016 .
Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bacau organizează În data de 12 iulie
2017 orele gOO, la sediul său din municipiul Bacău, str. loniţă Sandu Sturza nr. 78:

EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL, PRIN
TRANSFORMAREA POSTULUI ÎN GRADUL IMEDIAT SUPERIOR

1. SERVICIUL PUBLICITATE IMOBILIARĂ:
_ 1 post de asistent registrator principal gr. 11/4,care prin transformare va deveni asistent
registrator principal gr. 1/4
Condiţii de participare:
Pot participa la examenul de promovare În grad/treaptă profesională imediat superioară
persoanele care Îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) au 3 ani vechime pe acelaşi grad/treaptă, dovedită cu carnetul de muncă sau alte
acte;

b) să fi obţinut la evaluarea performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani
consecutivi cel puţin de 2 ori calificativul "Foarte bine"
Dosarul de examen
OCPI BACAu/Str. loniţă Sandu Sturza m. 78, Cod poştal 600269, Bacău. Jud. Bacău, ROMÂNIA
Telefon: (0234) 5717 23; (0234) 512059; (0234) 52 2317; Fax: (0234) 58 8593; e-mai!: bC@ancpl.ro; WWW.ancpl.ro
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Pentru Înscrierea la examen candidaţii vor prezenta un dosar de examen, care
va cuprinde următoarele documente:
a) cerere de Înscriere la examen, adresată conducătorului instituţiei;
b) copie după carnetul de muncă şi după Revisal, conform cu originalul sau alte acte care
să ateste Întrunirea condiţiilor de vechime;
c) copie după ultimele trei evaluări ale performanţelor profesionale individuale din ultimii 3
ani În care salariatul s-a aflat În activitate.
Data limită de depunere a dosarelor de participare la examenul de promovare este
29.06.2017, orele 16,00 - Compartimentul Juridic, Resurse Umane, Secretariat şi
Petiţii, având număr de Înregistrare pe dosar.
Verificarea dosarelor de Înscriere depuse se va face În data de 29.06.2017, urmând să se
afişeze lista cu candidaţii admişi.
Examenul se va desfăşura În data de 12 iulie 2017, la sediul O.C.P.!. Bacău - str.
loniţă Sandu Sturza nr. 78, etajul I - Sala de Consiliu.
SUSŢINEREA EXAMENULUI
Examenul constă În susţinerea unei probe scrise
Proba scrisă constă În redactarea unei lucrări. Examenul scris se va desfăşura la
sediul O.C.P.1. Bacău. str. loniţă Sandu Sturza nr. 78, etajul I - Sala de Consiliu,
orele 900 •
Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut, pot depune contestaţie În termen de o zi
lucrătoare de la afişarea rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Tematica şi bibliografia sunt anexe la prezentul anunţ şi pot fi consultate la sediul Oficiului
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bacău, str. loniţă Sandu Sturza nr. 78 şi pe siteul: www.ocpibacau.ro şi www.ancpi.ro
Relaţii suplimentare puteţi obţine la telefon 0234/571723, interior 110, Compartimentul
Juridic, Resurse Umane, Secretariat şi Petiţii.
Întocmit,
Gabriela LEONTE
Consilier Resurse Umane
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