
Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic organizează concurs 

pentru promovarea funcţionarilor publici de execuţie în gradul profesional imediat superior celui 

deţinut. 

 
Proba scrisă a concursului se va desfășura în data de 27.12.2021, ora 11:00 la sediul 

Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, din Bulevardul Iancu de 

Hunedoara, nr. 48, sector 1 . 
 

       Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional, funcționarul public 

trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 
b) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine“ la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani 

de activitate; 
c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile OUG 57/2019 – Codul Administrativ , 

cu modificările și completările ulterioare. 
 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul Administrației Municipale pentru                               

Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, din Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 48, sector 1,  în termen 

de 20 zile de la data publicării prezentului anunț, respectiv de la data de 25.11.2021 până la data de 

14.12.2021 (inclusiv), de luni până vineri între orele 08:00-15:00. 
 

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0219529, int. 206, persoana de 

contact Alexandra Micu, e-mail alexandra.micu@amccrs-pmb.ro.  
 

 
►Dosarul de concurs: 
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele 
documente: 

a) cerere de înscriere la concursul de promovare adresată conducătorului instituţiei publice 
organizatoare; 

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani 
de activitate;  

c) adeverința eliberată de Serviciul Resurse Umane în vederea atestării vechimii în gradul 
profesional din care se promovează;  

d) adeverinţa eliberată de Serviciul Resurse Umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a 
funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune 
disciplinară, care să nu fi fost radiată.  
 

Formularul/cererea de înscriere la concurs este disponibil la Serviciul Resurse Umane și pe site-ul 
instituției www.amccrs-pmb.ro – secțiunea Organizare concursuri. 
 

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu 
menţiunea «admis» sau «respins», însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul Administraţiei 
Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, precum şi pe pagina de internet a 
Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic. 

 

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, proba interviu, candidaţii 
nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării 
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rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise a probei  
interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept. 
 

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul administrației, precum 
şi pe pagina de internet www.amccrs-pmb.ro , imediat după soluţionarea contestaţiilor. 
 

Rezultatele finale se afişează la sediul Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc 
Seismic şi pe pagina de internet a Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc 
Seismic, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins». 
 
 
 

Bibliografia concursului organizat în vederea promovării funcționarilor publici de execuție  
în gradul profesional imediat superior celui deținut din cadrul AMCCRS 

 
 
 

BIBLIOGRAFIA 

 1 . Constituția României, republicată; 

2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

4. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare - Partea I, Partea a III-a, Partea a V-a, Partea a VI-a - Titlul I și Titlul II și Partea 

a VII-a, 

5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 

comnletările ulterioare; 

6. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată; 

7. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificarile și 

completările ulterioare. 

 

TEMATICA 

 

► Respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, 

prevenirea și combaterea incitării la ură și discriminare;  

► Egalitatea de șanse între femei și bărbați; 

► Reglementări privind administrația publică locală; 

► Reglementări privind funcția publică; 

► Reglementări privind liberul acces la informații de interes public; 

► Reglementări privind transparența decizională; 

► Reglementări privind activitatea de soluționare a petițiilor. 
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