
MUNICIPruL SIGHI$OARA
Organizeazd:

EXAMEN
de promovare in grade sau trepte p.of.ilrrul" ir*diut superioare a personalului contractual

al MuniciPiului Sighi;oara

- Posturile pentru care se organizeazi examenul de promovare:

- referent IA in cadrul Compartimentului Autorizare transport in regim de taxi -
Direclia Administrarea Patrimoniului
- inspector de specialitate I in cadrul Compartimentului Registraturd - Serviciul

Administra{ie Publicd Local6;

- arhivar IA in cadrul Compartimentului Arhiv6 - Serviciul Administrafie Publicd

Local6

- Data, ora qi locul desfigurlrii examenului: t8 NOIEMBRIE 2019, ora 10'00' sediul

Municipiului Sighiqoara

- Bibliografia:
1. pentru postul de referent IA in cadrul Compartimentului Autorizare transport in

regim de taxi - Direc{ia Administrarea Patrimoniului:
- O.U.G. 5ll2}l9 privind Codul Administrativ;

- Legea nr. 531200j ***Republicat6, codul Muncii(Titlul I, capitolul I; Titlul tl,

capitolul II, Capitolul IV; iapitolul I, secfiunea 1, 2 gi 4; Titlul XI, Capitolul I'

Capitolul II, Capitolul III, Capitolul IV, Capitolul V;

- Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi Ei in regim de inchiriere;

2, pentru postul de inspector de specialitate I in cadrul Compartimentului Registraturl

- Serviciul Administra{ie Publici Locali:
- Ordonanla de Urgen!6 a Guvemului nr'

respectiv, Partea I, Titlul I, Titlul II, Titlul
V, Capitolul I, Capitolul II qi art. 549 -

modificdrile qi completdrile ulterioare'

3. Pentru postul de arhivar IA in cadrul

Administrafie Publicl Local[:
- Ordonanfa de Urgenld a

respectiv, Partea I, Titlul
V, Capitolul I, CaPitolul

contractual;

57l2}lg privind Codul administrativ,

III; Partea III, Titlul I - Titlul IV, Titlul

579 din cod cu referire la personalul

contractual;
- Legea 53l2OO3 privind Codul Muncii, republicata, cu modificdrile qi complet[rile

ulterioare, respectiv Titlul I, Capitolul I; Titlul II, Capitolul II, Capitolul III'

capitolul IV, Capitolul v: Sectiunea 1,2,3 qi 4; Titlul XI, Capitolul I, capitolul

II, Capitolul III, Capitolul IV qi Capitolul V;

- ordonanfa de urgenla a Guvemului nr. l3l2ol3 privind serviciile poEtale, cu

- Legea 5312003 privind Codul Muncii, republicat6,

ulterioare, respectiv Titlul I, Capitolul I; Titlul

Capitolul IV, Capitolul V: Secfiunea 1,2,3 qi 4;

II, Capitolul III, Capitolul IV qi Capitolul V;

-Legeanr.16llgg6,LegeaArhivelorNalionale,republicata'

Compartimentului ArhivI - Serviciul

Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ,

I, Titlul II, Titlul III; Partea III, Titlul I - Titlul IV' Titlul

L II Ei art. 54g - 57g din cod cu referire la personalul

cu modificdrile qi comPletdrile

II, Capitolul II, CaPitolul III,

Titlul XI, Capitolul I, CaPitolul



- Modalitatea de desflqurare a examenului: este reglementatd prin anexa la Dispozilia nr'

704l04.tl.21lg privind aprobarea Procedurii de organizare qi desftqurare a examenului de

promovare in grade sau tiepte profesionale a personalului contractual din cadrul Municipiului

Sighiqoara qi este anexatd prezentului anunf.

- Condi{iile de participare la examenul de promovare:
- pentru a participa la examenul de promovare in grade sau trepte profesionale

imediat superioare, candidatul trebuie s[ fi oblinut calificativul ,,foarte bine" la

evaluarea performanlelor profesionale individuale cel putin de doud ori in ultimii 3

ani, in care acesta s-a aflat in activitate;
- sE aib6 o vechime in gradul profesional sau in treapta profesionald din care se

promoveazd de cel Pulin 3 ani.

- Confinutul dosarului de inscriere la examenul de promovare:
- cererea de inscriere la examenul de promovare adresat6 conducdtorului instituliei;

- adeverin{6 eliberatd de Compartimentul Resurse umane in vederea atestdrii

vechimii in gradul profesional sau in treapta profesionald din care se promoveazd;

- copiile de 
"pe 

1.upourt"l. de evaluare a performanlelor profesionale individuale din

ultimii 3 ani.

- Data pinl la care se depun dosarele de inscriere la examenul de promovare: cu cel pulin 5

zile lucratoare inainte de data stabilitd pentru proba scrisd sau, dupd caz, pentru proba practicd

candida{ii depun dosarele de inscriere la registratura instituliei'

PRIMAR,
Ovidiu-Dumitru Mi


