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ANUNŢ

PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE IN GRAD/TREAPTA A
PERSONALULUI CONTRACTUAL

Avand in vedere prevederile art. 411 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a
criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare al personalului
contractual din sectorul bugetar platit 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, Direcția Administrarea Domeniului Public
și Privat Petrosani, ANUNTA organizarea si desfasurarea examenului de promovare în grad/treaptă a
personalului contractual din cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public şi Privat, astfel:
 Promovare în grad profesional
1. Inspector de specialitate gr.II – 1 post din cadrul Compartimentului administrarea domeniului

public și privat;
 Promovare treaptă profesională
1. Muncitor calificat tr. I - 1 post din cadrul Compartimentului întreținere grupuri sanitare;
2. Muncitor calificat tr. II - 1 post din cadrul Compartimentului seră de flori;
Pentru a participa la examenul de promovare în grade și trepte profesionale imediat superioare

celei deţinute, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
Pentru promovarea în treaptă :

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în treapta profesională din care promovează;
b) să fi obţinut calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel

puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.
Pentru promovarea în grad:

a) Să aibă minim 6 luni vechime în gradul profesional debutant.
Examenul constă în:

- proba scrisă pentru promovare în grad profesional
- proba practică pentru promovare în treaptă profesională
Bibliografia pentru examenul de promovare în grad profesional, inspector de specialitate gr.II
din cadrul Compartimentului administrarea domeniului public și privat
 Constituția României;
 ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și

completările ulterioare, Titlul III – MONITORUL OFICIAL nr.555 / 2019;
 Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;
 ORDONANȚA nr. 137 / 2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de
discriminare – MONITORUL OFICIAL nr. 166 / 2014, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
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 Ordonanța nr. 71 din 29 august 2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public și privat de interes local;

Dosarul de concurs:
Pentru inscrierea la examenul de promovare candidatii vor prezenta un dosar de examen care va
contine urmatoarele documente:
a) Cerere de inscriere la examen adresata conducatorului institutiei publice;
b) Adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul
profesional sau in treapta profesionala din care se promoveaza, precum si adeverinta din care sa
rezulte ca angajatul nu se afla sub o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile legii;
c) Copiile de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale;
d) Referatul de evaluare întocmit de şeful ierarhic și aprobat de conducătorul instituției ;
În vederea participării la examenul de promovare, candidaţii depun dosarul în termen de 5 zile

lucrătoare de la data afişării anunţului pentru desfăşurarea examenului de promovare, respectiv în
perioada 12 – 18 ianuarie 2022.

Examenul va avea loc în data de 26.01.2022, ora 10 proba scrisă și proba practică ora 12 la
sediul Primariei municipiului Petrosani.

Compartiment resurse umane,
Pavel Raluca Cristina


