
ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
NR.13758/08.08.2022

ANUNȚ
privind organizarea examenului de promovare a personalului contractual prin transformarea

postului cu studii medii în post cu studii superioare, din data de 24.08.2022

Avand 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, Primăria municipiului Petroșani, ANUNȚA organizarea și
desfășurarea examenului de promovare în clasă a personalului contractual prin transformarea postului cu
studii medii în post cu studii superioare, din cadrul Primăriei municipiului Petroșani, respectiv:

-1 post de referent tr.IA care prin transformare va deveni consilier gr profesional II în cadrul
Compartimentului cinematograf.

Desfășurarea concursului:

Proba scrisă-24.08.2022

Locul organizării probei scrise: sediul Primăriei municipiului Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 5 zile lucrătoare de la data apariției
anunțului la sediul și pe pagina de internet a instituției, respectiv în intervalul 08.08.-12.08.2022.

Condiții de participare la examen:

Pot participa la examenul de promovare salariații din cadrul instituției care îndeplinesc
următroarele condiții:

-să fie angajat/ă al/a instituției și să fi absolvit studiile superioare în perioada în care este angajat/ă
în cadrul Primăriei municipiului Petroșani;

-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 a
stribuțiilor din fișa postului.
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Dosarul de înscriere depus de către candidați la examen, va conține în mod obligatoriu următoarele
documente:

a) cerere de inscriere la examen adresată conducatorului institutiei publice care va fi
însoțită de 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 și propunerea șefului ierarhic, aprobată de primarul
municipiului Petroșani;
b) adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane din care să rezulte calitatea că la data
absolvirii studiilor superioare avea calitatea de angajat al instituției;
c) copia actului de identitate sau orice alt document care să ateste identitatea, potrivit legii, după
caz.

Susținerea examenului:
Examenul constă în susținerea probei scrise.

Relații suplimentare pot fi obținute la compartimentul resurse umane et. 2, cam 24.

Bibliografia pentru examenul :

► O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, Cap. III (art. 111- art142, art. 148-art.164,
art. 549-art.562 cu modificările și completările ulterioare,
► O.G. nr. 39/2005 privind cinematografia cu modificările și completările ulterioare,
► Legea nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter
personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi
combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi
privind libera circulaţie a acestor date
► Ordinul nr. 2376/2006 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei
Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
328/2006
► Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
► Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și potecția vieții private în
sectorul comunicațiilor electronice cu modificaările și completările ulterioare.
►Constituția României, republicată.

Primar,
Florin Tiberiu Iacob - Ridzi Compartiment resurse umane ,

Liliana Zoller


