
 
 
 

Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic 

organizează examen de promovare într-o funcţie cu un nivel de studii superior, ca urmare a 

absolvirii de către salariat a unor forme de învăţământ superior în specialitatea în care îşi 

desfăşoară activitatea. 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE: 

 

Pentru participare la examenul de promovare într-o funcţie cu un nivel de studii superior, 

salariaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

 

➢ să prezinte cererea către șeful ierarhic superior privind solicitarea promovării într-o 

funcţie cu un nivel de studii superior; 

➢ să prezinte copia legalizată a diplomei de licenţă, respectiv a diplomei de absolvire sau, 

după caz, de adeverinţa care să ateste absolvirea studiilor, eliberate de o instituţie de 

învăţământ superior acreditată;  

➢ Șeful ierarhic superior să înainteze Propunerea de promovare într-o funcţie cu un nivel 

de studii superior, ca urmare a absolvirii de către salariat a unor forme de învăţământ 

superior în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau considerată de AMCCRS 

ca fiind utilă pentru desfăşurarea activităţii, justificată de necesitatea modificării 

fişei de post, aprobată de către Directorul Executiv al Administrației. 

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA EXAMEN TREBUIE SĂ CONŢINĂ:  

a) cererea de înscriere la examen;  

b) copia actului de identitate;  

   

  Depunerea dosarelor de participare la examenul de promovare se face la Serviciul 

Resurse Umane, pănă la data de 12.08.2020 ( inclusiv), ora 16.00. Selecția dosarelor va avea 

loc în perioada 13.08-14.08.2020. 

 

SUSŢINEREA EXAMENULUI: 

➢ Examenul de promovare a personalului contractual constă în susţinerea unei probe 

scrise care constă în elaborarea unei lucrări; 

➢ Proba scrisă se va desfăşura în data de 20.08.2020, ora 11:00 la sediul Administraţiei 

Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic; 

➢ Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte. 
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