
 

Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic organizează 
examen de promovare într-o funcție de natură contractuală cu un nivel de studii superior, ca 
urmare a absolvirii de către salariat a unor forme de învățământ superior în specialitatea în 
care își desfășoară activitatea. 

CONDIȚII DE PARTICIPARE: 

Pentru participare la examenul de promovare într-o funcție de natură contractuală cu 
un nivel de studii superior, salariații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

➢ să prezinte cererea către șeful ierarhic superior privind solicitarea promovării într-o 
funcție cu un nivel de studii superior; 

 

➢ să prezinte copia legalizată a diplomei de licență, respectiv a diplomei de absolvire 
sau, după caz, de adeverința care să ateste absolvirea studiilor, eliberate de o instituție 
de învățământ superior acreditată; 
 

➢ Propunerea de promovare într-o funcție de natură contractuală cu un nivel de studii 
superior, ca urmare a absolvirii de către salariat a unor forme de învățământ superior 
în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau considerată de AMCCRS ca fiind 
utilă pentru desfășurarea activității, justificată de necesitatea modificării fișei de 
post, aprobată de către Directorul Executiv al AMCCRS.  
 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA EXAMEN TREBUIE SĂ CONȚINĂ: 

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, în perioada 11-17.08.2021 (inclusiv), în intervalul orar 10:00 – 15:00. Selecția 
dosarelor va avea loc în perioada 18-19.08.2021.  
 

 

SUSȚINEREA EXAMENULUI: 

➢ Examenul de promovare a personalului contractual constă în susținerea unei probe 
scrise care constă în elaborarea unei lucrări; 

➢ Proba scrisă se va desfășura în data de 25.08.2021, ora 11:00 la sediul Administrației 
Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic; 

➢ Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minim 50 de puncte. 

Bibliografia de examen este afișată la prezentul anunț și poate fi consultată la Serviciul 
Resurse Umane.                                                            
 

 

 

 

 



 

 
BIBLIOGRAFIA 

la examenul de promovare a personalului contractual într-o funcție cu un nivel de 
studii superior 

 

1) Constituția României; 

2) Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 (republicată**) privind prevenirea și 

sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările 

ulterioare; 

3) Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare – 

a) PARTEA VI - Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului 
contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din 
fonduri publice  

• TITLUL I - Dispoziții generale; 

• TITLUL II - CAP.VIII - Sancțiunile disciplinare și răspunderea 
funcționarilor publici art. 490 și art.491 

• TITLUL III - Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice 
– CAP. I, CAP.III, CAP.IV, CAP V;  

b) PARTEA VII - Răspunderea administrativă; 
 

4) Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu 

modificările și completările ulterioare; 

5) Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare 

a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

6) Legea nr. 52/2003 – privind transparența decizională în administrația publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

7) Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

 
 


