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AGENŢIA DE CREDITE ŞI BURSE DE STUDII 
anunţă 

concursul de promovare din funcţia publică de consilier grad profesional principal în consilier grad 
profesional superior 

 
Condiţiile de participare: sunt cele prevăzute de art. 65 alin. (2)  din Legea nr. 188/1999 (r2) privind 
Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 

• să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

• să fi obţinut cel puţin calificativul ,, bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în 
ultimii 2 ani calendaristici; 

• să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi. 
Dosarul va cuprinde: 

• adeverinţa în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează; 

• copiile rapoartelor de evaluare ale performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani; 

• formularul de înscriere prevăzut în anexa 3 la H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,  

Dosarul de concurs se va putea depune în perioada 19 martie -10 aprilie 2018 ora 16.00.  
Concursul va avea loc în data de 19.04.2018, ora 10.00, la sediul A.C.B.S. 
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