
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ 

BIROUL RESURSE UMANE          

                        

 

 

ANUNȚ 

 

               Primăria Municipiului Piatra Neamț organizează examen  de promovare în grade sau trepte 

profesionale a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

municipiului Piatra Neamț 

  

 Examenul de promovare în grade sau trepte, respectiv în funcții de nivel cu studii superioare a 

personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Piatra Neamț, 

va consta într-o probă scrisă, care va avea loc în data de 05/01/2018, orele 10:00, la sediul instituției 

str. Ștefan cel Mare nr. 6-8. 

 

   

Funcția contractuală pentru care se organizează examenul de promovare: 

                 - Muncitor treapta II – un post – în cadrul Direcției Administrative 

 

  Pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, 

candidatul trebuie să fi obţinut calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale 

individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate. 

  

Dosarul de înscriere la examen va conține următoarele documente: 

a) cererea salariatului de participare la examen  

b) referatul de evaluare întocmit de șeful ierarhic 

c) copia actului de identitate 

d)  fișele de evaluare a performanțelor din ultimii 3 ani, în copie 

 

 Dosarul de înscriere se depune la registratura instituției în termen de 5 zile lucrătoare de la 

data afișării anunțului, respectiv în perioada 18/12/2017 – 22/12/2017. 

 

Bibliografia de examen: 

1 - Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală, cu modificările și completările ulterioare;  

 2 – Legea  477 /2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi 

instituţiile publice;  

3 -  Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, actualizată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

4 - Legea 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public;  

5 - Legea 53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;  

6 – OUG nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

Relații suplimentare la tel 0233/218991, int.219 sau e-mail: infopn@primariapn.ro. 
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