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      Direcția de Asistență Socială a Municipiului Roman anunţă organizarea examenului 

de promovare, in urma absolvirii unei forme de invatamant superior, in cadrul 

Compartimentului relatii cu publicul, petitii si sesizari. 

   Examenul se organizeaza in 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 corespunzator functiilor contractuale si a 

criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile 

si completarile ulterioare, si ale Proceduri  operationale  « Promovarea personalului 

contractual » si  consta in sustinerea unei probe scrise pe un subiect ales dintre cele 

stabilite de către comisia de examinare, propuse pe baza bibliografiei. 

   Lucrarea elaborata de candidat va fi notata cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe 

baza urmatoarelor criterii : 

-cunostinte teoretice necesare functiei evaluate ; 

- abilitati de comunicare ; 

- capacitate de sinteza ; 

- complexitate, initiativa, creativitate ; 

Punctajul minim de promovare este de 50 puncte. 

Rezultatele examenului de promovare se afiseaza la sediul institutiei, str. Alexandru cel 

Bun, nr. 3, si pe site-ul primariei Roman, sectiunea «  Cariera »,  in termen de doua zile 

lucratoare de la data sustinerii acestuia. 

Bibliografia  

    -  Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităţilor publice; 

    -  Legea nr. 16 din  2 aprilie 1996 , republicată, Legea Arhivelor Naţionale; 

    - Ordin (MF)  Nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015privind documentele financiar-

contabile, cu modificarile si completarile ulterioare. 

   - Ordonanta  nr. 27/2002 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de 

soluţionare a petiţiilor; 

- Parte a II-a, Titlul III- Personalul contractual din autoritatile si institutiile publice, de 

la art. 538 la art. 562 din  Ordonanta de urgenta nr. 57/2019  privind Codul 

administrativ. 

  Examenul de promovare va avea loc  în data de 11.06.2021, ora 10:00,  la sediul 

D.A.S. Roman , str.Alexandru cel Bun, nr. 3.  
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