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nr.3456 din 06 sept.2022 

 
A  N  U  N  Ț 

 
 

Având în vedere prevederile art.411 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. 
nr.286/2011(...), ale art.31 din Legea cadru nr.153/2017(...) și ale art.554 din OUG 
nr.57/2019(...) privind Codul Administrativ, precum și Procedura privind organizarea și 
desfășurarea examenului de promovare a personalului contractual din cadrul OCPI 
Bistrița-Năsăud aprobată prin decizia directorului nr.179/2017 și acordul ANCPI dat prin 
adresa nr.42339/12.08.05.2022 
 
 

O.C.P.I. BISTRIȚA - NĂSĂUD organizează în data de 22 SEPTEMBRIE 2022 
 
 

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

 

din cadrul compartimentelor funcționale ale O.C.P.I. Bistrița - Năsăud, astfel: 
 

 
I. SERVICIUL CADASTRU -  BIROUL ÎNREGISTRARE SISTEMATICĂ 

- 1 post de consilier cadastru gr.I care, prin transformare, va deveni gradul IA; 

- 1 post de asistent registrator principal debutant care, prin transformare, va 

deveni gradul II; 

- 1 post de asistent registrator principal gradul I care, prin transformare, va 

deveni gradul IA; 

 

CONDIȚII  DE  PARTICIPARE: 
 

I. Pot participa la examenul de promovare în gradul imediat superior, persoanele încadrate 

în funcție pe gradul debutant și care au minim 6 luni vechime, dovedit cu acte, respectiv,  

 persoanele care îndeplinesc următoarele condiții: 

a) au trei ani pe același grad/treaptă, dovedit cu documente în acest sens; 

b) au obținut calificativul -foarte bine - la evaluarea performanțelor profesionale 

individuale cel puțin de două ori în ultimii trei ani în care aceștia s-au aflat în activitate. 

 

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA EXAMEN: 

Pentru înscrierea la examenul de promovare, salariații vor prezenta un dosar care va 

conține următoarele documente: 
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a) cerere de înscriere la examen, adresată conducătorului instituției; 
b) copie conformă după actele care să ateste întrunirea condițiilor de vechime / 

specialitate (ultima decizie de promovare în grad/treaptă sau decizia de încadrare pe 
post); 
 c) copie conformă după cele 2 evaluări ale performanțelor individuale din ultimii 
ani în care salariatul/a s-a aflat în activitate, după caz. 
  
Data limită de depunere a dosarelor de participare la examenul de promovare este            

08 septembrie 2022. Acestea se vor depune la registratura instituției. 

 

Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare se va face în data de 09 septembrie 

2022 urmând să se afișeze lista cu salariații admiși / respinși. 

 

SUSȚINEREA EXAMENULUI: 

 

Examenul constă în susținerea unei probe scrise.   

Proba scrisă constă în elaborarea unei lucrări, pe un subiect ales din cele stabilite de 

comisia de examinare. 

Examenul se va desfășura în data de 22 septembrie 2022 la sediul Oficiului de Cadastru 

și Publicitate Imobiliară Bistrița-Năsăud, situat în municipiul Bistrița, str.Nicolae 

Titulescu, nr.50A, sala de ședințe, începând cu ora 10,00. 

 

Sunt declarați admiși la proba scrisă salariații care au obținut minim 50 de puncte. 

 

Salariații nemulțumiți de rezultatul obținut pot depune contestație în termen de o zi 

lucrătoare de la data afișării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept. 

 

Tematica și bibliografia de examen sunt anexe la prezentul anunț și pot fi consultate la 

sediul O.C.P.I. BISTRIȚA – NĂSĂUD și pe site-ul instituției: www.ocpibn.ro 
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