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ANUNŢ
privind organizarea examenului de promovare în grad profesional

a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroșani

Având în vedere prevederile art. 411 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
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, Primaria
municipiului Petrosani, organizează în data de 28 septembrie 2022, la ora 1000 examen de promovare în grad
profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Petroşani, astfel:
 Salvator montan gr.II, în funcţia contractuală de execuţie de Salvator montan gr.I în cadrul

Serviciului Public Local Salvomant

Examenul constă în proba scrisă în data de 28.09.2022

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 publicării
anunțului la sediu și pe pagina de internet, respectiv în intervalul 13.09.2022-19.09.2022, ora 16.

Pentru înscrierea la examenul de promovare candidații vor prezenta un dosar de examen care va
conține următoarele documente:

a) Cerere de înscriere la examen adresată conducatorului instituției publice;
b) Adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul

profesional sau în treapta profesională din care se promovează.
c) Copiile de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani.

Relații suplimentare pot fi obținute la compartimentul resurse umane et. 2, cam. 26.

Bibliografia propusă pentru examenul de promovare:

 Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
a)Partea III - Administrație Publică Locală, Titlul V - Autoritățile administrației publice locale, cap. III
Secțiunea 1 Constituirea Consiliul Local, cap. IV, Secțiunea a II-a Rolul și atribuțiile Primarului .
b)Partea VI-Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din
administrația publică locală și evidența personalului plătit din fonduri publice, Titlul I Dispoziții
generale.
 HG nr.77/2003, privind instituirea unor masuri pentru prevenirea accidentelor montane si
organizarea activitatii de salvare in munti, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr.319/2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările
ulterioare: Cap. IV–Obligaţiile lucrătorilor.

Primar,
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi

Compartiment resurse umane,
Zoller Liliana
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