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NR. 28668/04.04.2022 

 

 

A N U N Ţ 

 
Având în vedere prevederile art.41 din Regulamentul – 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, aprobat 

prin H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

Primăria oraşului Pecica, organizează la sediul Primăriei oraşului Pecica, str.2, 

nr.150 în data de 20 aprilie 2022, ora 10,00 

 

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRADE SAU TREPTE PROFESIONALE 

IMEDIAT SUPERIOARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL 

 

Din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Pecica, după cum 

urmează:  

Compartiment Administrativ: 1 post de inspector de specialitate, gradul I 

promovează pe postul de inspector de specialitate, gradul IA; 

Compartiment Casa de Cultură: 1 post de referent, treapta profesională II, 

promovează pe postul de referent, treapta profesională I ; 

Compartimnet Menajerie Bivoli: 1 post de muncitor calificat treapta III, promovează 

pe postul de muncitor calificat treapta II; 

Serviciul Baze Sportive: 1 post de muncitor calificat treapta II, promovează pe postul 

de muncitor calificat treapta I.  

 

Condiţii de participare la concurs: 

Pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale, 

candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

- Să aibă cel puţin trei ani vechime în gradul/treapta profesională din care 

promovează; 

- Să fi obținut calificativul “foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale 

individuale cel puțin de două ori în ultimii trei ani de activitate; 

- Să nu aibă sancțiuni disciplinare neradiate; 

 

Cererea de participare la examen se poate depune la Compartimentul Resurse 

Umane din data de 5 aprilie 2022 până la data de 14 aprilie 2022 inclusiv. 

 

Examenul de promovare în grade/trepte profesionale va avea loc la sediul Primăriei 

orașului Pecica și constă în redactarea unei probe scrise pentru cadidații din cadrul 

Compartimentul Administrativ şi din cadrul Compartimentului Casa de Cultură a oraşului 
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Pecica, iar pentru candidaţii din cadrul Compartimentului Menajerie Bivoli şi din cadrul 

Serviciului Baze Sportive, examenul constă în susținerea unei probe practice. 

Bibliografia şi tematica necesară candidaţilor din cadrul Compartimentului 

Administrativ: 

 

Bibliografia: 

1. Titlurile IV şi V ale Părţii a III-a  din O.U.G. nr.57/2016 – privind Codul 

Administrațiv, cu modificările şi completările ulterioare; 

2. Legea nr.16/1996, privind Arhivele Naţionale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

Tematica: 

-Reglementări privind administraţia publică locală; 

-Reglementări privind arhivarea şi păstrarea documentelor. 

 

Bibliografia şi tematica necesară candidaţilor din cadrul Compartimentului 

Casa de Cultură: 

 

Bibliografia: 

1. Titlurile IV şi V ale Părţii a III-a  din O.U.G. nr.57/2016 – privind Codul 

Administrațiv, cu modificările şi completările ulterioare; 

2. O.U.G. nr.118/2016 - privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii 

aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Tematica: 

-  Regelementări privind administraţia publică locală; 

- Reglementări privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor 

culturale. 

 

 

Date suplimentare privind examenul de promovare în grade/trepte profesionale se pot 

obține de la Compartimentul Resurse Umane. 

 

 

 

       PRIMAR,                                 

                                       ANTAL  PETRU   
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