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Primăria Roman anunţă organizarea examenului de promovare într-o funcţie pentru 
care este prevăzut un nivel de studii superior, în urma absolvirii unei forme de învăţământ 
superior de lungă durată, în cadrul Direcţiei Locale Evidenţa Persoanelor Roman, Biroul 
evidenţa persoanelor.  

Examenul de promovare se organizează în conformitate cu prevederile H.G. 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, modificat şi se va desfăşura în 
data de 09.12.2019, ora 10,00, la sediul primăriei. 

Examenul va consta în redactarea unei lucrări pe un subiect ales dintre cele stabilite 
de către comisia de examinare, propuse pe baza bibliografiei. 

Lucrarea elaborată de candidat va fi notată cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe 
baza următoarelor criterii: 
   a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate; 
   b) abilităţi de comunicare; 
   c) capacitate de sinteză; 
   d) complexitate, iniţiativă, creativitate. 

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte. 
Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul primăriei, precum şi pe 

pagina de internet, în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia. 
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi 

lucrătoare de la data afişării rezultatelor. 
Bibliografia: 

- O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; 
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 
- O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români; 
- H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a 
dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români. 
          Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv 
republicările, modificările şi completările acestora.  

           Primar,        Şef S.R.U.S., 
                Lucian-Ovidiu Micu                                             Otilia Gălăţeanu  

 


