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Primăria oraşului Baia de Arama organizează concurs de promovare in grad 
profesional superior in cadrul compartimentului Cadastru,Registru Agricol,Agricultura 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului E$aia de Arama in data de 
19.12.2022 proba scrisa si 21.12.2022 proba interviului.

Condiţiile de participare la concursul de promovare sunt prevăzute in art.478;art.479 
alin 1 ;art.618 alin.22din Legea 57/2019-Codul Administrativ.

Conform prevederilor art.479 alin.l din O.U.G nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,cu modificările si completările ulterioare,pentru a participa la examenul 
de promovare in grad profesional,funcţionarul public trebuie sa îndeplinească 
cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care 
promovează;

b) să fi obţinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, 
de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în 
condiţiile legii sau să fi urmat o formă de perfecţionare profesională cu durata de 
minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;

c) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale 
în ultimii 2 ani de activitate;

d) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.
Dosarul de inseriere conţine in mod obligatoriu:
a) copie de pe carnetul de munca sau adeverinţa eliberata de compartimentul 

resurse-umane in vederea atestării vechimii in gradul profesional din care promovează:
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din 

ultimii 2 ani de activitate;
c) copie după diploma sau certificat de perfecţionare profesionala cu durata de 

minim 30 de ore in ultimii 3 ani de activitate.
Depunere&jdpsarelor se va face in termen de 20 de zile de la afişare.
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