
 

 

ROMANIA 

JUDETUL HUNEDOARA 

ORAŞUL GEOAGIU 

C.Romanilor nr.141 Geoagiu, 335400 

E-mail: primaria@geoagiu.ro 

Tel./Fax : 0254 / 248880, 248881 
 

ANUNȚ 
 

  Primăria orașului Geoagiu anunță organizarea în data de 12.04.2021, ora 

10,00, probă scrisă a examenului de promovare în grad/treaptă profesional a personalului 

contractual, după cum urmează: 
- În cadrul Compartimentului Situații de Urgență – din funcția contractuală de execuție – 

referent, treapta I, gradația 3 se promovează în funcția contractuală de execuție – referent, 

treapta IA, gradația 3 

  În conformitate cu art. 554 din  OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ,cu 

modificările şi completările ulterioare promovarea personalului contractual se fac 

prevederile din statute sau alte acte normative specifice domeniului de activitate, aprobate 

prin legi, hotărâri ale Guvernului sau act administrativ al ordonatorului principal de credite  

Condiţii pentru examenul de promovare în grad/treaptă profesională : 
În baza art. 41 alin.7 din REGULAMETUL-CADRU privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor 

contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare 

a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HGR 

nr. 286/2011, promovarea personalului contractual din sectorul bugetar în grade sau trepte 

profesionale se face prin examen, în baza unui referat de evaluare întocmit de șeful ierarhic 

și aprobat de conducătorul autorității sau instituții publice. 

Referatul de evaluare se depune până in data de 09.04.2021 la compartimentul 

resurse umane sau la persoana desemnată în acest sens 

Condiții de desfășurare pentru examenul de promovare în grad/treaptă 

profesională: 
Examenul va consta intr-o probă scrisă, care va avea loc în data de 12.04.2021, ora 

10,00 la sediul Primăriei orașului Geoagiu, str. Calea Romanilor, nr. 141, jud. Hunedoara – 

sala de ședințe. 
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Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul instituției și pe pagina de internet 

www.geoagiu.ro în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut 

pentru soluționarea eventualelor contestații. 

 

Relații suplimentare la Compartimentul Resurse Umane din aparatul de specialitate al 

primarului orașului Geoagiu, tel : 0254 / 248880 int. 110 

http://www.geoagiu.ro/

