
Anunț examen promovare în grad/treapta profesional/a 
     
În conformitate cu prevederile art.554 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale HG nr. 1336 din 28 octombrie 

2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Primaria Gura Humorului 

organizează la sediul instituţiei din Gura Humorului, Piata Republicii, nr. 14, examen de promovare în 
grad profesional pentru următoarele funcții contractuale de execuție: 

Nr. 
crt 

Functia contractuala  Grad/treapta 
detinut/a 

Structura functionala Grad /treapta dupa 
promovare 

1 Consilier Gr.II Serviciul Dezvoltare locala si 

Implementarea Proiectelor 
Gr.I 

2 Consilier Gr.I Infocentru turistic Gr.IA 

3 Restaurator Tr.I Centrul Muzeal Tr.IA 

4 Bibliotecar Gr.I Centrul de Documentare 

Informare Comunicare  
Gr.IA 

5 Muzeograf  Gr.II Centrul Muzeal Gr.I 

6 Referent Tr.I DAS-Servicii sociale primare Tr.IA 

 

 

Condiții de participare la examen: 

 

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare si  HG nr. 1336 din 28 

octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice respectiv: 

 

- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul/treapta profesional/a al/a funcţiei contractuale din care 

promovează;  

- să fi obţinut calificativul "foarte bine" la evaluarea performanţelor profesionale individuale de cel 

putin doua ori în ultimii 3 ani de activitate;  

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primariei Gura Humorului-cam. 8, în termen de 20 

zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 25 noiembrie-05 decembrie 2022, inclusiv 

si conțin în mod obligatoriu următoarele documente: 

a) cerere de înscriere; 

b) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în 

gradul/treapta profesional/a din care se promovează; 

c) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani de 

activitate; 

 

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, 

care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

 

Calendarul de desfășurare a concursului: 

 

proba scrisă, în data de 15 decembrie 2022, ora 12.00, la sediul instituţiei; 

proba interviu, în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul 

instituției (proba sustinuta doar de candidații care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte). 

 

 



BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA PENTRU FUNCȚIILE CONTRACTUALE DIN CADRUL SERVICIULUI 

DEZVOLTARE LOCALA SI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR 

 

- Constituţia României, republicată 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019-Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

- Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 
BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA PENTRU FUNCȚIILE CONTRACTUALE DIN CADRUL COMP. INFOCENTRU 
TURISTIC 

- Constituţia României, republicată 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019-Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

- Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA PENTRU FUNCȚIILE CONTRACTUALE DIN CADRUL CENTRULUI MUZEAL 

- Constituţia României, republicată 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019-Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

- Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA PENTRU FUNCȚIILE CONTRACTUALE DIN CADRUL CENTRULUI DE 
DOCUMENTARE INFORMARE COMUNICARE 

- Constituţia României, republicată 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019-Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

- Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 



BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA PENTRU FUNCȚIILE CONTRACTUALE DIN CADRUL DAS-COMP.SERVICII 
SOCIALE PRIMARE 

- Constituţia României, republicată 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019-Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

- Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

Primirea dosarelor de concurs se face la sediul Primariei Gura Humorului, Piata Republicii, nr. 14, 

cam 8 

-tel/ fax : 0230235051 

-e-mail:primariagh@gmail.com 

-persoana de contact: 

Numele si prenumele : Olar Iosefina 

Functia: consilier grad profesional superior 

e-mail: resurseumane@primariagurahumorului.ro 
 
Afișat în data de 25  noiembrie 2022, la sediu și pe pagina de internet a Primariei Gura Humorului. 

 

 

mailto:resurseumane@primariagurahumorului.ro

