
ANUNŢ 

Primăria Municipiului Arad organizează în data de 31.03.2022 (proba scrisă), ora 13:00 examen de 

promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul 

Primăriei Municipiului Arad, care îndeplinesc condițiile de promovare. 

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, 

funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

a. să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează; 

b. să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea anuală a performanțelor individuale în 

ultimii 2 ani de activitate; 

c. să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii. 

Dosarele de înscriere vor conține următoarele acte: 

a. adeverință eliberată de Serviciul Resurse Umane în vederea atestării vechimii în gradul 

profesional din care se promovează și a situației disciplinare; 

b. copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani 

de activitate; 

c. formularul de înscriere se pune la dispoziția candidaților de către Serviciul Resurse Umane, 

cam. nr. 8 sau se poate descărca de pe site-ul instituției: www.primariaarad.ro; 

Dosarele de înscriere la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut 

de funcționarii publici se depun în perioada 01.03.2022 - 21.03.2022.             

Examenul constă în: 

- selecția dosarelor de înscriere – în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării 

termenului de depunere a dosarelor; 

- proba scrisă – programată în data de 31.03.2022, ora 13:00; 

- interviul – programat în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. 

Bibliografiile și atribuțiile prevăzute în fișa postului se afișează și la sediul instituției, la avizierul 

Serviciului Resurse Umane. 

Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0257/281850 - interior 162 şi la panoul de 

afișaj din Palatul Administrativ – cam. nr. 8.  

 

http://www.primariaarad.ro/

