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Examen de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii
superior a personalului contractual din cadrul

Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat

Având în vedere prevederile din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare al personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G.R. 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, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că la data de
20 septembrie 2022 se va desfăşura examenul de promovare într-o functie cu un nivel de studii
superior a personalului contractual din cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat.

Examenul constă în susţinerea unei probe scrise.
Postul pentru care se organizează examenul se află în cadrul Compartimentului achiziții

publice al Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat și este 1 post de inspector de
specialitate grad II, pentru un angajat care ocupă funcția de referent treapta IA.

Proba scrisă a examenului se va desfăşura în data de 20 septembrie 2022, ora 1000..
În vederea participării la examenul de promovare, candidatul depune dosarul în termen de 5

zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru desfăşurarea examenului de promovare, respectiv
în perioada 5 – 9 septembrie 2022.

Dosarul de examen va conţine următoarele documente :
a) cerere de înscriere la examenul de promovare adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei
publice organizatoare;
b) propunerea de promovare întocmită de şeful ierarhic;
c) copia legalizată a diplomei de licență, respectiv a diplomei de absolvire sau, după caz, de
adeverința care să ateste absolvirea studiilor, eliberate de o instituție de învățământ superior
acreditată;
d) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

Condiții de participare la examen:
Pot participa la examenul de promovare salariații din cadrul instituției care îndeplinesc următoarele
condiții:
-să fie angajat/ă al/a instituției și să fi absolvit studiile superioare în perioada în care este angajat/ă
în cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat;
-studiile superioare să fie absolvite în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau considerată
de angajator ca fiind utilă pentru desfășurarea activității, justificată de necesitatea modificării fișei
de post;
-să fie propus în baza unei propuneri de promovare de șeful ierarhic în care să se specifice
necesitatea transformării postului însoțit de noua fișă de post cu noile activității;
-să existe aprobarea Primarului municipiului Petroșani și de modificare în mod corespunzător
astribuțiilor din fișa postului.



Bibliografie:
stabilită la examenul pentru promovarea într- o funcţie cu un nivel de studii superior a personalului
contractual din cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat:
- CONSTITUTIA ROMANIEI;
- ORDONANŢĂ nr. 71 din 29 august 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice
de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, Titlul III, cu
modificările și completările ulterioare;
- LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice - Republicata;
- ORDONANŢA nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare - Republicata;
- LEGE nr. 98 din 2016 privind achizitiile publice;
- HOTARAREA nr. 395 din 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prvederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului - cadru din Legea
nr.98 din 2016 privind achizitiile publice;
- HOTARAREA nr. 907 din 2016 privind etapele de elaborare si continutul - cadru al
documentatiilor tehnico- economice aferente obiectivelor /proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice.

Director executiv, Compartiment resurse umane,
Preda Laurențiu Ciprian Pavel Raluca Cristina
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