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Nr. 15356/27.10.2021 

 

ANUNȚ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN CLASĂ 

 

MUNCIPIUL GHEORGHENI cu sediul în P-ța Libertății nr.27 organizează în data de 11.11.2021  

proba scrisă a examenului de promovare în clasă, a personalului contractual încadrat în funcție 

contractuală de nivel inferior, care au absolvit o formă de învățământ superior și căreia ia fost aprobat 

cererea de înscriere la examen: 

Condițiile de participare la examenul de promovare: 

Pentru a participa la examenul de promovare într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii 

superior, personalul contractual trebuie să îndeplinească următoarele condiții : 

• Să fi absolvit o formă de învățământ superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea 

considerată de instituția publică ca fiind utilă pentru desfășurarea activității; 

• Să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ. 

Condițiile de desfășurare a examenului de promovare:  

 

Examenul de promovare în clasă se va desfășura la sediul Municipiului Gheorgheni din P-ța Libertății 

nr.27, astfel: 

• proba scrisă – 11.11.2021, ora 10:00; 

• interviul – în termen de 4 zile lucrătoare de la proba scrisă 

 

Examenul constă în 3 etape succesive: 

• Verificarea existenței cererii de înscriere la examenul de promovare în clasă aprobat de primar  

• Proba scrisă  

• Interviul  

Dosarul de concurs se depune de către candidați, la sediul Municipiului Gheorgheni din P-ța Libertății 

nr.27, în termen de 5 de zile lucrătoare de la data afișării anunțului (29.10.2021 – 04.11.2021) și trebuie 

să conțină: 

• Cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă; 

• adeverință eliberată de compartimentul Resurse Umane în vederea atestării vechimii în gradul 

profesional din care promovează și din care să reiasă că nu are sancțiuni disciplinare neradiate în 

condițiile prezentului cod.; 

• Copia legalizată a diplomei de licență, respectiv a diplomei de absolvire sau, după caz, adeverința 

care să ateste absolvirea studiilor, eliberate de o instituție de învățământ superior acreditată; 

 

  



Personalul  contractual  poate promova în clasă, conform prevederilor art. 41 alin. (4), (5) și (6) din 

Hotărârea Guvernului 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 şi completările ulterioare. 

 

Relații suplimentare se pot obține de la Compartimentului resurselor umane și salarizare, nr. de 

telefon: 0266-364650/214. 

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU PROMOVAREA ÎN CLASĂ: 

 

1. Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, Partea a-III-a, Titlul V, Capitolul III şi IV; Partea a VI-a, Titlu III, Capitolul I, III, IV și V; 

2. Ordonanța nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu 

modificările și completările ulterioare; 

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

4. Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

5. Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

6. Hotărârea nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor 

români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

 

 

 

 
                           

 


