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În baza prevederilor art. 618 alin. (4) și alin. (22) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, Municipiul Orăștie organizează examen de promovare în grad 

profesional, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, pentru: 
 

INSPECTOR, Cl. I, grad profesional principal  
din cadrul Direcției Publice de Asistență Socială Orăștie, Compartiment Economico-financiar și 

administrativ 
și 

INSPECTOR, Cl. I, grad profesional principal 
din cadrul Direcției Tehnice, Compartiment Infrastructură urbană 

 
Persoană de contact: Narcis Terchet – Consilier Resurse Umane 
 
Examenul constă în susţinerea probelor scris și interviu. Proba scrisă din bibliografia de concurs și tematica 
afişate va avea loc în data de 26.10.2022, ora 10, la sediul Primăriei Municipiului Or ăștie (Orăștie, Piața 
„Aurel Vlaicu”, nr. 3).  
 
Conform prevederilor art. 479 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ările și 
completările ulterioare, funcționarii publici trebuie să îndeplinească următoarele condiții de 
participare: 

• să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 
• să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 

ani calendaristici; 
• să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod. 

 
Dosarele de înscriere vor conţine: 

• formularul de înscriere (se pune la dispoziție de Compartimentul Resurse umane); 
• adeverință eliberată de Compartimentul Resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul 

profesional din care promovează; 
• copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani; 
• adeverință în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează 

expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată. 
 

Dosarele de participare la examenul de promovare se vor depune la registratura Primăriei 
Municipiului Or ăştie, în perioada 26.09.2022-17.10.2022 (inclusiv). 
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