
1 

 

 

Primăria Municipiului Târgu Jiu 

Nr.223452 din 05.05.2022 

 

ANUNŢ 

 

Primăria Municipiului Târgu Jiu, cu sediul în Târgu Jiu, bulevardul Constantin 

Brâncuşi, nr. 19, judeţul Gorj, organizează examen de promovare în gradul 

profesional imediat superior pentru următorul post contractual: 

- inspector de specialitate,  gradul profesional debutant din cadrul 

Serviciului administrație publică locală și relația cu consiliul local, Direcţia 

informare, administrație publică locală, organizare evenimente, administrativ; 

1. Organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare se face potrivit 

prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 

temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în 

grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 

sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

Examenul  se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Târgu Jiu şi va 

consta în următoarele probe:  

- proba scrisă în data de 23 mai 2022, ora 10
30 

; 

           - proba interviu care se va susţine, de regulă, într-un termen de 2 zile 

lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul Primăriei Municipiului Târgu 

Jiu. Data şi ora susţinerii interviului se vor afişa obligatoriu odată cu rezultatele la 

proba scrisă. 

Dosarul  de examen  se depune la sediul Primăriei Târgu Jiu, în termen de 5 

zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ, respectiv 13 mai 2022, ora 14
00 

și va conține în mod obligatoriu:  

- cererea de înscriere la examen; 

- copia actului de identitate; 

- adeverința eliberată de Compartimentul resurse umane, managementul 

funcției publice și contractuale, în vederea atestării vechimii în gradul profesional; 

 

2. BIBLIOGRAFIA: 

1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, Partea a VI-a, Titlul III - Personalul contractual din 

autoritatile si institutiile publice; 

2. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

3. Legea nr. 202/2002, privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 

bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

5. Legea arhivelor naționale nr.16/1996, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei Municipiului Târgu 

Jiu, Compartimentul resurse umane, managementul funcţiei publice și contractuale, 

camera 12, telefon 0253/205102. 

 

Data publicării anunţului:  06 mai 2022 
 

 

 

 

 

 

 


