
 

 

Anexa nr.1 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Număr 

posturi 

Funcţia publică 

Condiţii specifice prevăzute pentru promovarea în gradul profesional superior Bibliografie Denumire 

funcţie execuţie 
Clasa 

Grad 

profesional 

OIR POS DRU Regiunea Sud - Est 

Compartiment Audit Public Intern 

1 1 auditor I principal 

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

 - să fi obţinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de 

perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile 

legii sau să fi urmat o formă de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în 

ultimii 3 ani de activitate; 

 - să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 

ani de activitate; 

- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată 

Anexa nr.1 la 

Decizia 

nr.306/08.04.2021 

Compartiment Verificare Proiecte, Unitate Verificare Proiecte 

1 1 inspector I principal 

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

 - să fi obţinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de 

perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile 

legii sau să fi urmat o formă de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în 

ultimii 3 ani de activitate; 

 - să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 

ani de activitate; 

- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată 

Anexa nr.2 la 

Decizia 

nr.306/08.04.2021 

Compartiment Verificare Proiecte, Unitate Verificare Proiecte 

1 1 consilier I principal 

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

 - să fi obţinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de 

perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile 

legii sau să fi urmat o formă de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în 

ultimii 3 ani de activitate; 

 - să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 

ani de activitate; 

- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată 

Anexa nr.2 la 

Decizia 

nr.306/08.04.2021 

 


