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A N U N Ţ 

 
În conformitate cu prevederile Dispoziţiei nr.476 din data de 03.12.2018 privind aprobarea 

Regulamentului  de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte 
profesionale a personalului contractual din cadrul Primăriei comunei Crasna precum şi a unităţilor 
subordonate, coroborate cu prevederile art. 41, alin. (1) şi alin. (3) din 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, Comuna Crasna organizează în perioada 03.03.2021-05.03.2021 examen 
de promovare, în grad/treaptă  imediat superior, pentru posturile funcţiilor personalului contractual, 
după cum urmează: 

• Un post de Asistent social specialist, care prin  transformare va deveni Asistent social 
principal; 

• Un post de Asistent social practicant, care prin  transformare va deveni Asistent social 
specialist; 

• Un post de Inspector de specialitate debutant, care prin transformare va deveni Inspector de 
specialitate II. 

Examenul se organizează cu respectarea prevederilor Dispoziţiei nr.476/2018, după cum 
urmează: 
a) proba scrisă , în ziua de 03.03.2021, orele 9:00, la sediul primăriei comunei Crasna 
b) interviul,   în ziua de 05.03.2021, orele 9:00, la sediul primăriei comunei Crasna 
c) dosarele de înscriere se vor depune la sediul sediul primăriei comunei Crasna, până la data de 
22.02.2021 , inclusiv; 
d) selecţia dosarelor de înscriere se va face în data de 24.03.2021. 

Pentru a participa la examenul de promovare în grad imediat superior, candidaţii trebuie să 
fi obţinut calificativul “foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin 
de două ori în ultimii 3 ani calendaristici dinaintea organizării examenului de promovare. 

În vederea participării la examen, dosarul de înscriere va conţine în mod obligatoriu 
• adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în 
gradul/treapta profesional(ă) din care se promovează;  
• copiile rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani 
calendaristici; 
• formularul de înscriere, care se găseşte la sediul instituţiei 
• copii după diplome de studii şi, după caz, documente care atestă efectuarea unor specializări; 
Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 8:00 – 16:30 la tel 0260-636066 la secretarul 
comisiei de examinare. 
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Bibliografia 
pentru examenul de promovare: 

 
 
BIBLIOGRAFIE 

1. Constituția României, republicată; 
2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare, partea a VI-a, titlul I și II; 
3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 

formelor de discriminare republicată, cu mdificările și completările ulterioare; 
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
5. Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şi compeltările ulterioare; 

 
PRIMAR 

KOVACS ISTVAN 


