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ANUNȚ  

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL 

 

 

             În conformitate cu prevederile OUG nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare , H.G. nr.611/2008  pentru 

aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea cariere funcționarilor publici, cu 

modificările și completările ulterioare. 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ  COMUNA  TIREAM 

organizează concurs/examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior 

celui deținut în prezent de către  funcționarii publici din aparatul de specialitate al 

primarului comunei Tiream, care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege  pentru 

promovare , astfel: 

 

Nr.  

crt. 

 

 

 

 

Compartiment 

 

 

Functia, clasa 

si gradul 

profesional 

deținute în 

prezent 

Funcția / clasa 

/ grad 

profesional în 

care 

promoveaza 

Data 

desfasurarii 

probei 

scrise 

Data 

desfasurarii 

interviului 

1. Asistență  

social și 

autoritate 

tutelară  

Consilier, 

clasa I, grad 

profesional 

principal  

Grad 

profesional  

superior 

 

21.06.2022 

Ora 10:00 

Se afișază odată 

cu afisarearea 

rezultatului  

probei scrise 

Art.56, alin.(2)  

din 

H.G.611/2008 

modificată 

2. Agricol, 

urbanism și 

protecția 

mediului  

Consilier, 

clasa I, grad 

profesional 

asistent  

Grad 

profesional  

principal 

 

21.06.2022 

Ora 10:00 

Se afisaza odata 

cu afisareare 

zultatului 

probei scrise 

Art.56, alin.(2) 

H.G. 

nr.611/2008 

modificata 

 Examenul de promovare în grad profesional se va desfașura la sediul Primariei  

comunei Tiream, situat în localitatea Tiream, str. Principală nr.25, județul Satu Mare. 

 

 



 

 

 

 Concursul /examenul de promovare în grad profesional  constă în 3 etape  

succesive: 

 1.SELECȚIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE: în termen de 5 zile lucrătoare de la  

data expirării termenului de depunere a dosarelor;                                  

        2.PROBA  SCRISĂ : 21.06.2022, ora 10 
00

;                                                                                     

        3.INTERVIUL : în termen de 5 zile lucrătoare de la data  susținerii probei scrise. 

 După afișarea  rezultatelor  obținute la selecția dosarelor , proba scrisă  și interviu , 

candidați nemulțumiți pot depune  contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data 

afișării rezultatului selecției dosarelor , respectiv de la data  afișăriim rezultatului  probei 

scrise  și a interviului , sub sancțiunea  decăderii din acest drept.    

           Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa 

precedentă.    

    

Condițiile de participare la concursul/examenul de promovare: 

Pentru a participa la concursul/examenul de promovare în gradul profesional  

imediat superior celui deținut, sunt cele prevăzute de art.479, alin (1) , cu excepția  literei  

b)  din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, respectiv : 

a) să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care  

promovează; 

b) să fi obținut un număr minim de credite prin participarea la programe  de formare,  

de perfecționare, seminare, conferințe, schimburi de experiență sau vizite de studio, în 

condițiile legii sau să fi urmat o formă de perfecționare profesională cu durată de 

minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate; 

c) să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performanțelor individuale    

în ultimii 2 ani  în care funcționarul public s-a aflat în activitate; 

d) să nu aibă  o sancțiune disciplinară  neradiată  în condițiile prezentei legi. 

 

Dosarele  de înscriere la examen/concurs se pot depune, la compartimentul resurse 

umane din cadrul instituției ,  în termen de 20 de zile de la data afişării la sediul instituţiei 

a anunţului privind organizarea examenului de promovare, respectiv în perioada : 

20.05. 2022 – 08.06.2022, în zilele de luni – joi între orele 8,
00

 – 16,
00 

, vineri între 

orele 8,00 – 14,
00

  şi vor conţine în mod obligatoriu:   

a)    formularul de înscriere (se pune la dispoziție candidaților prin secretarul comisiei 

de concurs din cadrul instituției);    

b)    adeverință eliberată de compartimentul de  resurse umane în vederea atestării 

vechimii în gradul profesional din care se promovează; 

c) copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din 

ultimii 2 ani de activitate; 

d) dovada obținerii numărului minim de credite prin participarea la programe de 

formare , de pergecționare , seminare, conferințe , schimburi de experiență sau 

vizite de studiu , în condițiile legii, sau a urmării unei forme de perfecționare 

profesională cu durata de minimum 30 ore în ultimii 3 ani de activitate; 

 

 



 

Bibliografia de concurs/examen: 

I.Bibliografie generală: 
 

 Constituția României, republicată: 

 Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019,  

cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordonanța  Guvernului nr. 137/2000 p privind  prevenirea și sancționarea  tuturor 

formelor de discriminare , republicată , cu modificările și completările ulterioare ; 

 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanseși de tratament între femei și 

bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 

II.Bibliografie  specifică: 

a) Bibliografie  pentru compartimentul  asistență socială și autoritate tutelară : 

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

 Legea nr.416/2001 privind venitul  minim garantat ,cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea nr.277/2010  privind alocația pentru  susținerea familiei, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr.448/2006 privind  protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare ; 

 Ordonanţa  Guvernului  României nr . 27 / 2002 privind reglementarea activităţii 

de soluţionare a petiţiilor , cu modificările ulterioare ; 

 Ordonanţa  Guvernului  României nr . 33 / 2002 privind  reglementarea  eliberării 

certificatelor  şi  adeverinţelor de către  Autorităţile  publice  centrale şi locale , 

modificată ; 

b) Bibliografie  pentru compartimentul  agricol, urbanism și protecția mediuluiă : 

 O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea nr.24/2007 privind  reglementarea și administrarea spațiilor verzii  din 

intravilanul localităților , republicată 
2
), cu modificările și completările ulterioare ;  

 Legea nr.195/2002  privind circulația pe drumurile publice , republicată 
2
, cu 

modificările și completările ulterioare ;                                            

 Ordonanţa Guvernului României nr . 27 / 2002 privind reglementarea activităţii de 

soluţionare a petiţiilor , cu modificările ulterioare ; 

 O.G. nr . 33 / 2002 privind reglementarea  eliberării certificatelor şi adeverinţelor 

de către Autorităţile publice centrale şi locale , modificată ; 

 

Afișat azi data de : 20.05.2022, la sediul instituției și pe site-ul : WWW.tiream.ro 

 

         PRIMAR,                                        Secretar general UAT Tiream, 

         Tar Nicolae                                              cj. Candid HUMĂ 

 

 
Întocmit consilier resurse umane, 

         jr. Maria Grigoraș 

http://www.tiream.ro/

