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ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA NASAUD 
COMUNA LECHINTA 

DISPOZITIE 

LechinJa, Nr. 506, 
Tel: 0263/274006, 0263/274325, 

Fax: 0263/274325, 
E-mail: primaria. lechinta@yahoo.com

Website: http://www.primarialechinta.ro 

privind aprobarea Regulamentulul de organlzare si desfasurare a examenului de promovare in 

grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru personalul contractual din cadrul 

aparatulul de specialitate al Primarului comunei Lechlnta 

Primarul comunei Lechinta judetul Bistrita-Nasaud, 
Avand in vedere : 

-Referatul nr.5683 /27.07.2022 intocmit de catre secretarul general al UAT.Lechinta.
Yazand prevederile:

- Hotararii Guvernului nr.286 I 2011, pentru aprobarea Regulamentului - cadru, privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor
contractuale �i a criteriilor de promovate in grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile �i completarile
ulterioare;
- Legii cadru nr.15312017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile �i
compl etarile ulterioare;
- Ordonantei de urgenta a guvernului nr.5712019 privind codul administrativ, cu modificari �i
complctiiri;
- Hotararii Consiliului Local Lechinta nr. privind actualizarea Regulamentului de Organizare �i
Functionare a aparatului de specialitate al Primarului comunei Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud.

In baza atributiilor stabilite de art.155 alin. (1), lit,d) cu trimitere la alin.{5) lit.e) �i in temeiul 
art.196 alin.(1) din O.U.G. nr.57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificari �i completari 

DISPUN: 

Art. I -Se aproba Regulamentul de organizare �i desfa�urare a examenului de promovare in grade 
sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Lechinta , prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie. 

Art.2 -Prevederile prezentei vor fi duse la ndeplinire de catre persoanele cu atributii in domeniul 
resurselor umane din aparatul de specialitate al primarului comunei Lechinta judetul Bistrita-Nasaud. 

Art. 3. -Secretarul general al comunei doamna Hane� Rodica ,va comunica prezenta dispozitie cu: 
- lnstitutia Prefectului ,judetului Bistrita-Nasaud

. - responsabilului resurse umane �i compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, spre �tiinta �i conformare, 
- responsabilului cu pagina de internet a autoritatii locale,

PRIMAR, 

Ing.Florian Rompo-J);:iniPI 

NR.212 

DATA 27.07.2022 

Contrasemnat SECRETAR GENERAL, 

Hane� Rodlca 
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Anexa la Dispozitia Primarului nr.212/27. 07.2022 

REGULAMENT 
de organizare ~i desfa~urare a examenului de promovare 1n grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Lechinta 

CAPITOLUL I -

Dispozi{ii generale. 

Art. I (1) Prezentul regulament reglementeaza organizarea ~i desfa~urarea examentului de 

promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul 

de specialitate al Primarului comunei Lechinta. 

(2) Prin promovare se asigura evolutia in cariera a personalului contractual, prin trecerea intr-un 

grad superior sau treapta profesionala superioara, intr-o functie de conducere sau intr-o funqie 

pentru care este prevazut un nivel de stud ii superior. 

(3) Promovarea personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului sau din 

cadrul unitatilor subordonate in grade sau trepte profesionale se face, de regula, pe un post vacant, 

iar, in situatia in care nu exista un asemenea post, se face prin transformarea postului din statul de 

functii in care acesta este incadrat intr-unul de nivel imediat superior, 

(4) Promovarea 1ntr-o functie de conducere se face pe un post vacant cu respectarea 

prevederilor referitoare la ocuparea unui post vacant prin concurs sau examen. 

(5) Promovarea rntr-o functie pentru care este prevazut un nivel de studii superior se face prin 

transformarea postului din statul de functii in care aceasta este 1ncadrat 1ntr-un post prevazut cu studii 

superioare de scurta sau de lunga durata, al carui grad profesional este imediat superior celui de 

debutant, cu mentinerea gradatiei avute la data promovarii, ca urmare a obtinerii unei diplome de 

nivel superior ~i a promovarii examenului organizat 1n acest sens, 

(6) Propunerea de promovare , ntr-o functie cu un nivel de studii superior, ca urmare a 

absolvirii de catre salariat a unor forme de rnvatamant superiorlin specialitatea 1n care i~i desfa~oara 

activitatea sau considerata de institutia publica ca fiind utila pentru desfa~urarea activitatii, justificata 

de necesitatea modificarii fi~ei de post, se face de catre ~eful ierarhic superior la cererea salariatului, 

insotita de copia legalizata a diplomei de liceu, respectiv a diplomei de absolvire sau, dupa caz,de 

adeverinta care sa ateste absolvirea studiilor, eliberate de o institutie de invatamant superior 

acreditata, ~i este aprobata de catre conducatorul institutiei publice. 

(7) Promovarea 1ntr-o funqie pentru care este prevazut un nivel de studii superior se face numai 

in masura in care conducatorul institutie i publice decide ca atributiile din fi~a postului sa fie modificate 

in mod corespunzator. 

(8) Promovarea personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei 

Lechinta 1n grade sau trepte profesionale se face prin examen,in baza unui referat de evaluare 

intocmit de ~eful ierarhic ~i aprobat de conducatorul institutiei. 

(9) Examenul de promovare in grade sau trepte profesionale se poate organiza trimestrial, 

semestrial sau anual, in functie de decizia conducatorului institutiei. 
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(10) Referatul de evaluare intocmit de ~eful ierarhic cuprinde urmatoarele elemente: 

a) descrierea activitatii desfa~urate de candidat; 

b) nivelul de insu~ire a legislatiei specifice activitatii desfa~urate; 

c) aptitudinile pe care le-a dovedit candidatul in modul de indeplinire a atributiilor; 

d) conduita candidatului in timpul serviciului; 

e) propunerea de promovare; 

fl bibliografia ~i, dupa caz,tematica examenului de promovare; 

g) propuneri privind componenta comisiei de examinare §i cea de solutionare a contestatiilor, 

(11) Referatul de evaluare se depune pana in ultima zi lucratoare a fiecarui trimestru la 

compartimentul resurse umane sau la persoana desemnata in acest sens. 

Art. 2 (1) Pentru a participa la exarnenul de promovare in grade sau trepte profesionale imediat 

superioare, candidatul trebuie sa fi obtinut calificativul "foarte bine" la evaluarea performantelor 

profesionale individuale eel putin de doua ori in ultimii 3 ani,in care acesta s-a aflat in activitate. 

(2) Criteriile generale de evaluare a personalului contractual prevazute la art.(8) alin,2) din Legea. 

Nr.153/2O17 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile §i completarile 

ulterioare,avute in vedere la promovarea in functie, grade/trepte profesionale a personalului platit din 

fonduri publice ori in vederea acordarii unor premii sunt urmatoarele : 

a) cuno§tinte profesionale ~i abilitati; 

b) calitatea, operativitatea ~i eficienta activitatilor desfa§urate; 

c) perfectionarea pregatirii profesionale; 

d) capacitatea de a lucra in echipa; 

e) comunicare; 

f) disciplina; 

g) rezistenta la stres §i adaptabilitate; 

h) capacitatea de asumare a responsabilitatii; 

i) integritate ~i etica profesionala. 

CAPITOLUL II - Organizarea examenului de promovare in grade sau trepte profesionale imediat 

superioare a personalului contractual. Sectiunea 1 Publicitatea concursului. 

Art. 3 (1) Anuntul privind examenul de promovare se afi§eazala sediul §i pe pagina de internet a 

institutiei publice, dupa caz, cu 10 zile lucratoare inainte de data stabilita pentru organizarea acestuia. 

(2) Anuntul va contine in mod obligatoriu: 

a) data, ora §i locul desfa§urarii examenului; 

b) bibliografia §i, dupa caz tematica; 



( 

( 

c) modalitatea de desfa~urare a examenului. 

d) posturile pentru care se organizeaza examenul de promovare, cu specificarea gradului profesional 

sau a treptei profesionale, precum ~i structurile ,n cadrul carora se afla aceste posturi; 

e) condiltiile necesare pentru participarea la examenul de promovare; 

f) continutul dosarului de Tnscriere la examenul de promovare: 

g) data pana la care se depun dosarele de inscriere la examenul de promovare. 

(3)1n condiltiile modificarii unor aspecte referitoare la organizarea sau desfa~urarea examenului se 

face publicitatea modificarii respective prin acelea~i mijloace prin cares-a facut publ icitatea 

examenului. Sectiunea a 2-a Dosarul de inscriere la examenul de promovare. 

Art.4.ln vederea participarii de examenul de promovare, cu eel putin 5 zile lucratoare inainte de 

data stabilita pentru proba scrisa sau, dupa caz,pentru proba practica, candidatii var prezenta un dosar 

de ,nscriere care va contine urmatoarele documente: 

a)cerere de Tnscriere la examenul de promovare adresata conducatorului institutiei; 

b}adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii vechimii ,n gradul 

profesional sau in treapta profesionala din care promoveaza, precum ~i adeverinta din care sa rezulte 

ca angajatul nu se afla sub o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile legii; 

c)copiile de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 3 ani. 

Sectiunea a 3-a Constituirea comisiilor de examen ~i de solutionare a contestatiilor. 

Art. 5 (1) Cu eel putin 10 de zile lucratoare Tnainte de data desfa~urarii examenului de prornovare se 

constituie comisia de examen ~i comisia de solutionare a contestatiilor, prin dispozitia conducatorului 

institutiei, ,n conditiile prezentului regulament. 

(2) Comisiile prevazute la alin.(I} sunt formate din cate 3 membri,2 membri din cadrul institutiei ~i 

un membru de sindicat sau, dupa caz, un reprezentant al salariatilor, cu experienta ~i cuno~tintele 

necesare in domeniul postului ,n care se face promovarea. 

(3) Fiecare comisie de examen, respectiv fiecare comisie de solutionare a contestatiilor are un 

secretar. Secretarul comisiei de examen, care poate fi ~i secretar al comisiei de solutionare a 

contestatiilor, este numit prin dispozitia conducatorului institutiei. 

(4) Secretariatul comisiei de examinare ~i secretariatul comisiei de solutionare a contestatiilor se 

asigura, de regula, de cate o persoana din cadrul compartimnentului de resurse umane, aceasta 

neavand calitatea de membru al coinisiei 

Art. 6 Persoanele desemnate in comisiile de examen sau de solulionare a contestatiilor trebuie sa 

indeplineascd cumulativ urmitoarele condilii: 

a) sd detina o functie eel putin egala sau echivalent cu functia contractuala vacanta pentru 

ocuparea careia se organize aza examenul; 

b} sa nu se afle ,n cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese, 
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Art.7 (1) Nu poate fi desemnata 1n calitatea de membru 1n comisia de examen sau 1n comisia 

de solutionare a conte statiilor persoana care a fast sanctionata disciplinar, iar sanctiunea aplicata nu a 

fast radiata, conform legii. 

{2} Calitatea de membru 1n comisia de examen este incompatibila cu calitatea de membru 1n 

comisia de solutionare a contestatiilor. 

Art. 8 Nu poate fi desemnati 1n calitatea de membru 1n comisia de examen sau 1n comisia de 

solutionare a contestatiilor persoana care se afla in urmatoarele situatii: 

a) are relatii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidati sau interesele patrimoniale ale sale 

ori ale sotului sau sotiei pot afecta impartialitatea ~i obiectivitatea evaluarii; 

b) este sot, sotie, ruda sau afin pana la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidati ori cu un 

alt membru al comisiei de examen sau al comisiei de solutionare a contestatiilor; 

c) este sau urmeaza sa fie, 1n situatia ocuparii postului de conducere pentru care se organizeaza 

concursul, direct subordonat ierarhic al oricaruia dintre candidati. 

Art. 9 {1} Situatiile prevazute la art.(7) ~i ( 8) se sesizeaza 1n scris conducatorului institutiei 

publice de catre persoana 1n cauza, de oricare dintre candidati, ori de orice alta persoana 

interesata,1n orice moment al organizarii ~i desfa~urarii examenului. 

(2) Membrii comisiei de examen sau ai comisiei de solutionare a contestatiilor au obligatia sa 

informeze, 1n scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat despre aparitia oricarei situatii dintre 

cele prevazute la art.( 7) ~i ( 8).in aceste cazuri, membrii comisiei de examen sau ai comisiei de 

solutionare a contestatiilor au obligatia sa se abtina de la participarea ori luarea vreunei decizii cu 

privire la examen. 

{3} Tn cazul constatarii existentei uneia dintre situatiile prevazute la art.(9) ~i ( 8) actul 

administrativ de nu mire a comisiei de examen, respectiv de solutionare a contestatiilor se modifica 1n 

mod corespunzator, 1n termen de eel mult o zi lucratoare de la data constatarii, prin 1nlocuirea 

persoanei aflate 1n respectiva situatie cu o alta persoana care sa 1ndeplineasca conditiile prevazute la 

art. (6). 

{4}1n cazul 1n care oricare dintre situatiile prevazute la art.(.7) ~i (8) se constata ulterior 

desfa~urarii uneia dintre probele examenului, rezultatul probei ori probelor desfa~urate se 

recalculeaza prin eliminarea evaluarii membrului aflat in situatie de incompatibilitate sau conflict de 

interese, sub rezerva asigurarii validitatiii evaluarii a eel putin doua treimi din numarul membrilor 

comisiei de concurs. 

{5} Tn situatia 1n care nu este asigurata validitatea evaluarii a eel putin doua treimi din numarul 

membrilor comisiei de concurs, procedura de organizare ~i desfa~urare a concursului se reia, Sectiunea 

a 4-a Atributiile comisiei de examen ~i ale comisiei de solutionare a contestatiilor. 

Art.10 Comisia de examinare are urmatoarele atributii principale: 

a) selecteaza dosarele de concurs ale candidatilor; 

b) stabile~te subiectele pentru proba scrisa; 

c) stabile~te planul probei practice ~i realizeaza proba practica; 



d) noteaza pentru fiecare candidat proba scrisa ~i/sau proba ptactica,; 

e) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidatilor; 

f) semneaza procesele-verbale intocmite de secretarul comisiei dupa fiecare etapa de concurs, 

precum ~i raportul final al concursului, 

Art. 11. Comisia de solutionare a contestatiilor are urmatoarele atributii principale: 

a) solutioneaza contestatiile depuse de candidati cu privire la selectia dosarelor ~i cu privire la 

notarea probei scrise sau probei practice; 

b) transrnite secretarului comisiei rezultatele contestatilor pentru a fi comunicate candidatilor. 

Art. 12. Secretarul comisiilor de examen ~i de solutionare a contestatiilor are urmatoarele atributii 

principale: 

a) prime~te dosarele de concurs ale candidatilor, respectiv contestatiile; 

( b) convoaca membrii comisiei de examen, respectiv membrii cornisiei de solutionare a 

( 

contestatiilor, la solicitarea pre~edintelui comisiei; 

c) intocme~te, redacteaza ~i semneaza, atat de comisia de examen, respectiv comisia de 

solutionare a contestatiilor, intreaga documentatie privind activitatea specifica a acesteia, respectiv 

procesul-verbal al selectie a dosarelor ~i raportul concursului; 

d) asigura afi~area rezultatelor obtinute de candidati la probele examenului, respectiv rezultatele 

ev entualelor contestatii; 

e) indepline~te orice sarcini specifice necesare pentru buna desfa~urare a examenului. 

Capitolul Ill - Desfa~urarea examenului de promovare in grade sau trepte profesionale imediat 

superioare a personalului contractual. 

Art. 13 (1) Examenul de promovare 1n grade sau trepte profesionale a personalului contractual 

consta in sustinerea unei probe scrise sau a unei probe practice, dupa caz, stabilite de comisia de 

examinare. 

{2) Proba practica se sustine fn cazul functiilor contractuale la care este necesara verificarea 

abilitatilor practice, 

(3) Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admi~i la etapa precedenta. 

{4)1n termen de maximum 2 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a 

dosarelor, comisia de examen are obligatia de a selecta dosarele de inscriere a candidatilor pe baza 

1ndeplinirii conditiilor de participare la examenul de promovare ~i a propunerilor din referatul de 

evaluare. 

(S) Dupa frnalizarea selectiei dosarelor se va incheia un proces-verbal care va fi semnat de catre 

toti membrii comisiei. 

Art.14 (1) Rezultatele selectiei dosarelor de 1nscriere se afi~eaza de catre secretarul comisiei de 

examinare, cu mentiunea "admis" sau "respins", 1nsotita de motivul respingerii dosarului, la sediul 

Primariei Lechinta 1n termen de o zi lucratoare de la data selectiei. 
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(2) Contestatiile cu privire la rezultatul selectiei dosarelor de inscriere se depun la secretarul 

comisiei de solutionare a contestatiilor in termen de eel mult o zi lucratoare de la afi~area rezultatelor 

seleqiei dosarelor de catre comisia de examen, 

(3) Contestatiile cu privire la rezultatele seleqiei dosarelor se solutioneaza ~i se afi~eaza la sediul 

Primariei Lechintei in termen de o zi lucratoare de la inregistrarea acestora. 

Art. 15 (1) Fiecare membru al comisieide examinare propune pe baza bibliografiei ~i, dupa oaz. a 

tematicii maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabile~te 3 puncte la 9 subiecte, cu 

eel mult doua ore inainte de ora stabilita pentru examenul de promovare, 

(2)La locul, data ~i ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la 

dispozitia fiecarui candidat lista subiectelor stabilite, confortn alin. (1). 

(3) Fiecare candidat redacteaza o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabi lite de catre comisia 

de examinare. 

(4) Durata examenului de promovare se stabile~te de comisia de examinare in funqie de gradul 

de dificultate ~i complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depa~i 3 ore, 

Art.16 (l}lln cadrul examenului de promovare fieoare membru al comisiei de examinare noteaza 

lucrarea elaborata de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pebaza urmatoarelor criteri i : 

a) cuno~tintele teoretice necesare functiei evaluate; 

b} abilitati de comunicare; 

c) capacitate de sinteza 

d) complexitate, iniliativa, creativitate. 

(2) Comisia de examinare stabile~te ponderea din nota finala a fiecarui criteriu prevazut la alin. (I) . 

(3) Proba practica este notata de catre membrii comisiei de examinare cu un punctaj de maximum 

100 de puncte. 

(4) Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat in borderoul de notare. 

Punctajul examenului de promovare se ca lcu leaza ca medie aritmetica a punctajelor acordate potrivit 

alin.(1). 

(5) Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte. 

(6) Rezultatele examenului de promovare se afi~eaza la sediul autoritatii sau institutiei publice, 

precum ~i pe pagina de internet a acesteia, dupa caz,in termen de doua zi le lucratoare de la data 

sustinerii acestuia. 

(7) Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut pot depune contestatie in termen de o zi 

lucratoare de la data afi~arii rezultatelor, sub sanctiunea decaderii din acest drept. 

(8) Comisia de solutionare a contestatiilor va reevalua lucrarea sau proba practica, iar rezultatele 

finale se afi~eaza la sediul institutiei sau autoritatilor publice in doua zile lucratoare de la data expirarii 

termenului de depunere a contestatiei. 

Art.17 Comisia de solutionare a contestatiilor admite contestatia, modificand rezultatul selectiei 

dosarelor, respectiv punctajul final acordat de comisia de examen,in situatia in care : 
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a) candidatul 1ndepline~te conditiile pentru a participa la examen, in situatia contestatiilor 

formulate fata de rezultatul selectiei dosarelor; 

b) constata ca punctajele nu au fost acordate potrivit baremului ~i raspunsurilor din lucrarea scrisa; 

c) constata ca punctajele nu au fost acordate potrivit baremului probei practice; 

d) ca urmare a recorectarii lucrarii de la proba scrisa, candidatul declarat initial "respins" obtine 

eel putin punctajul minim pentru promovarea probei scrise, 

Art. 18 Contestatia va fi respinsa 1n urmatoarele situatii: 

a) candidatul nu 1ndepline~te conditiile pentru a participa la examen; 

b) punctajele au fost acordate potrivit baremului ~i raspunsurilor din lucrarea scrisa; 

c) punctajele au fast acordate potrivit baremului probei practice. 

Art. 19 Candidatul nemultumit de modul de solutionare a contestatiei se poate adresa instantei 

de contencios administrativ, ,n conditiile legii. 

Capitolul IV - Promovarea persoanelor 1ncadrate 1n functii contractuale de debutant, 

Art. 20 (1) Persoanele 1ncadrate ,n functii contractuale de debutant vor fi prornovate, prin 

examen, la sfir~itul perioadei de debut stabilite 1n conditiile legii, 1n functia. gradul sau treapta 

profesionala imediat superioara, ,n baza unui referat de evaluare intocmit de ~eful ierarhic aprobat de 

conducatorul institutiei publice, care va cuprinde urmatoarele elemente: 

a) descrierea activitatii desfa~urate de candidat; 

b) nivelul de insu~ire a legislatiei specifice activitatii desfa~urate; 

c) aptitudinile pe care le-a dovedit candidatul in modul de indeplinire a atributiilor; 

d) conduita candidatului in timpul serviciului; 

e) propunerea de promovare; 

f) bibliografia ~i, dupa caz,tematica examenului de promovare; 

g) propuneri privind componenta comisiei de examinare ~i cea de solutionare a contestatiilor. 

(2) Examenul de promovare se desfa~oara cu respectarea prevederilor prezentului regulament de 

organizare si desfa~urare a examenului de promovare in grade sau trepte profesionale imediat 

superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Lechinta, 

Capitolul V - Dispozitii finale. 

Art.21 (1) Tncadrarea in noua funqie ca urmare a promovarii examenului de promovare se face 

incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in ca re a avut loc promovarea. 

(2) Dupa promovare fi~a de post se modifica ~i se completeaza cu noi atributii. 



PRIMAR, 

Ing.Florian Romeo-Daniel 

( 

( 




