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A N U N Ţ 

 
 

        În conformitate cu prevederile  H.G. 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 în data 

de 24 iunie 2020, ora 10,00 va fi organizat  

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL A ANGAJAȚILOR 

CONTRACTUALI CARE ȊȘI DESFǍȘOARǍ ACTIVITATEA ȊN CADRUL 

ADMINISTRAȚIEI LOCALE ORAȘ SIMERIA 

 

 CONDIŢII  DE  PARTICIPARE: 
 Ȋn baza Titlului II- Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din H.G.nr. 286/2011 

pentru a  participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat 

superior celui deţinut, personalul contractual trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 

condiţii: 
      1.să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul/treapta profesionala a funcţiei contractuale din 

care promovează; 

     2. cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, sa fi obtinut calificativul “foarte bine” la evaluarea 

performantelor profesionale  ; 

     3. să nu aibǎ sancţiuni disciplinare . 

 

 Dosarul cuprinde 

      a) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării 

vechimii în gradul/treapta profesionalǎ din care se promovează ;  

     b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din 

ultimii 3 ani; 

     c) formularul de înscriere care se ridică de la sediul Primăriei oraşului Simeria-

Compartiment Resurse Umane. 
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 Dosarele se depun pânǎ la data de 19 iunie 2020 . 

 

 

      CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE: 
          Examenul de promovare în grad va avea loc în data de 24.06.2020, ora 10,00, în 

sala de şedinţe a Primăriei oraşului Simeria şi va consta în susţinerea unei probe scrise . 

Această probă va consta în redactarea unei lucrări sau în rezolvarea unor teste-grilă. Prin 

proba scrisă se testează cunoştinţele teoretice şi abilităţile practice ale candidatului. În 

cadrul probei scrise se testează, cunoştinţele generale ale candidatului în domeniul 

administraţiei publice. 

 

               BIBLIOGRAFIE : 

 
1. Legea Nr. 477/2004, privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi 

instituţiile  publice 

2. Ordinul nr. 718 din 30 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind 

structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, modificat 

prin OMAI 195/2007  

3. Ordinul  M.A.I. nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea 

salariaţiilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare 

4. Ordinul M.A.I. nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, 

desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă de către serviciile 

voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă 

5. Ordinul M.A.I. nr. 163/2007  pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva 

incendiilor  

  

          ALTE DATE NECESARE DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI: 

           Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei oraşului Simeria-Compartiment 

Resurse Umane , pânǎ la data de 19 iunie 2020 ora 13,30. 
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