
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Examen de promovare în grad profesional pentru personalul contractual din cadrul Primăriei 
municipiului Târgu Secuiesc 

În conformitate cu prevederile  
- art. 411, 44, 45 și 451 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

- art. 31 alin.(2), art. 4 alin.(1) din anexa nr. VIII, capitolul II, pct.I - Reglementări specifice 
personalului încadrat pe bază de contract individual de muncă - personal contractual din 
administrația publică din Legea nr. 153/2017 lege-cadru privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

- art. 554 alin.(1)-(4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 

Primăria municipiului Târgu Secuiesc organizează examen pentru promovarea în grad 
profesional imediat superior celui deținut pentru personalul contractual care îndeplinește 
condițiile de promovare. 

Nr. 
crt. 

Compartiment Funcția și gradul 
profesional deținut 

Gradul profesional vizat 
prin promovare 

1 Direcția de asistență 
socială 

Consilier grad debutant Grad II 

 

Condiţiile de participarea la examenul de promovare:  

- Pentru înscrierea la examen, candidații să aibă cel puţin 6 luni vechime în gradul 
profesional debutant 

- Candidații să nu aibă nicio sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii 
Dosarul de înscriere va conține: 

- Formularul de înscriere; 
- Referatul de evaluare întocmit de șeful ierarhic superior; 

Calendarul de desfășurare al examenului de promovare: 
- Data afișării anunțului: 12.07.2022 
- Termenul de depunere al dosarelor: între 12.07.2022 – 20.07.2022 
- Data și locul probei scrise: 26.07.2022 la sediul Primăriei municipiului Târgu Secuiesc 

 
Bibliografia la examenul de promovare pentru funcția de consilier grad II la Direcția de 
asistență socială: 

1. Constituția României, republicată  
2. Art. 148–163 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3. Legea nr. 292/2011 al asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare 
4. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

cu modificările și completările ulterioare 
 
Tematica concursului: bibliografia va fi studiată integral 
  
La notarea lucrărilor elaborate de candidați la examenul de promovare se va ține cont de 
următoarele criterii: 

a. cunoștințe teoretice necesare funcției evaluate; 
b. abilități de comunicare; 
c. capacitate de sinteză; 
d. complexitate, inițiativă, creativitate. 

 
Pentru funcțiile de execuție, punctajul minim de promovare este de 50 de puncte, punctajul 
maxim fiind 100 de puncte. 

Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot depune contestație în termen de o zi lucrătoare 
de la data afișării rezultatelor. 

Mai multe informații despre examen se pot obține la Compartimentul resurse umane din cadrul 
Primăriei municipiului Târgu Secuiesc. 

 

 


