
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

       
Examen de promovare în grad profesional pentru personalul contractual din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului 
 

În conformitate cu prevederile  
- art.69, art.71, art.72, art.74 din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice 

- art.8 alin.(2), art.31 alin.(2)-(8) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

- art. 554 alin.(3)-(5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

 

Primăria municipiului Târgu Secuiesc organizează examen de promovare în grad profesional 
pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, conform 
următorului tabel: 

Nr. 
crt. 

Biroul 

 

Funcția și gradul 
profesional deținut 

Gradul profesional vizat 
prin promovare 

1 Casa de cultură Vigadó Referent grad I, cu studii 
superioare 

Grad IA 

 

Condiţiile de participarea la examenul de promovare:  

- Pentru înscrierea la examen, candidaţii trebuie să fi obţinut calificativul „foarte bine” la   
evaluarea performanţelor profesionale individuale, cel puţin de 2 ori în ultimii 3 ani, în 
care aceştia s-au aflat în activitate;  

- Candidații să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional din care promovează;  
- Candidații să nu aibă nicio sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii 

 
Data, ora şi locul desfășurării examenului 
Data afișării anunțului: 13.01.2023 

Termenul de depunere a dosarelor: între 13.01.2023 – 20.01.2023 

Probă scrisă: 27.01.2023, ora 09:00, la sediul Primăriei municipiului Târgu Secuiesc 

Dosarul de înscriere va conține: 
- Cerere de înscriere; 
- Copiile rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 

ani de activitate; 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- Adeverinţă eliberată de angajator din care să reiasă vechimea în gradul profesională din 
care promovează; 

 
Bibliografia la examenul de promovare în funcția de referent grad IA cu studii superioare 
la Casa de cultură Vigadó: 

1. Constituția României, republicată 
2. Art. 148–158, art. 538-560 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare 
3. Art. 247-251 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare  
4. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările 

și completările ulterioare 
5. Art. 1266-1182, art. 1225-1245 din Legea nr. 287-2009 privind Codul civil, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare 
 

La notarea lucrării elaborate de candidatul la examenul de promovare se va ține cont de 
următoarele criterii de evaluare: 

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, care poate fi obținut, fiind 100 de puncte. 

Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul primăriei, precum şi pe pagina de 
internet a acesteia, în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii examenului. 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare 
de la data afişării rezultatelor. 

Mai multe informații despre examen se pot obține la Compartimentul resurse umane din cadrul 
Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, telefon 0728103614. 

 


