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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 profesionale 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 17/11/2021, orele 11:00, la sediul instituției str. Ștefan cel Mare nr. 6-8. 

   

Funcțiile contractuale pentru care se organizează examenul de promovare: 
Nr 

crt 

Funcția contractuală 

de execuție  

Departamentul 

1 Consilier grad IA Compartiment întreținere obiective aflate în proprietatea municipiului 

Serviciul Investiții și Lucrări Publice, Direcția Tehnică 

2 Consilier grad IA Compartiment administrare obiective aflate în proprietatea municipiului 

Biroului Administrare Patrimoniu, Direcția Patrimoniu 

3 Referent treapta I Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor 

Direcția Dezvoltare Implementare Programe 

4 Muncitor treapta I Birou Administrativ 

 

    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 03/11/2021 – 09/11/2021. 

 

Bibliografia de examen 

 
Nr 

crt 

Funcția  Departamentul Bibliografia 

1 Consilier gr IA Compartiment întreținere 

obiective aflate în proprietatea 

municipiului 

Serviciul Investiții și Lucrări 

Publice, Direcția Tehnică 

OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare-Titlul III, 

Cap. I, III, IV, V; 

Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, cu modificările 

și completările ulterioare-Titlul II, Cap.II; Titlul 

III, Cap.I; Titlul IX, Cap. II; 

OG nr. 137/2000 priv prevenirea și sancționarea 

tuturor formelor de discriminare; 

Legea nr. 202/2002 priv egalitatea de șanse și de 

tratament între femei și bărbați; 

Ordinul MS nr. 119/2014 pt aprobarea „Normelor 

de igienă și sănătate publică priv mediul de viață 

http://www.primariapn.ro/


al populației, modif. și compl. prin Ordinul nr. 

994/2018, Cap. IX. 

2 Consilier gr IA Compartiment administrare 

obiective aflate în proprietatea 

municipiului 

Biroului Administrare 

Patrimoniu, Direcția Patrimoniu 

OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Ordonanța nr. 58/21.08.1998 privind organizarea 

și desfășurarea activității de turism în România, 

cu modificările și completările ulterioare;  

3 Referent tr I Serviciul Unitatea de 

Implementare a Proiectelor 

Direcția Dezvoltare Implementare 

Programe 

OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Hotărârea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind 

etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice 

4 Muncitor tr I Birou Administrativ OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Legea nr. 319/2006 privind securitatea și 

sănătatea în muncă, cu modificările și 

completările ulterioare; 

OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

HG nr. 1391 pentru aprobarea Regulamentului  de 

aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulația pe 

drumurile publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

 

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

 

 

Data afișării anunțului: 03.11.2021 
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