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                                                          Primarului General  
                                                              

 
REGULAMENT 

 
privind ocupar
contractuale 

superioare, ori  a personalului contractual al acestora. 
 
 

TITLUL I 
    

vacant sau temporar vacant pentru personalul contractual 
 

    CAPITOLUL I 
         

 
Art. 1 (1) Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunz tor unei 

cante sau 
 or publice de 

interes local al Municipiul . 
  un singur candidat, 

ocuparea postului se face prin examen. 
 

     Art. 2  La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant sau temporar 
vacant poate particip  

 
contractuale. 

 
     Art. 3 Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care 

  
    

 
     
    c  de prevederile legale; 
      
    e) ar toare 

  
sanitare abilitate; 
     

 
    a 

  contra statului ori contr  cu 

ie, care ar face-  cu exercitarea 
 care a intervenit reabilitarea. 

 
    Art. 4  lineasc  persoana care 

 la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se 
 , la 

propunerea  i se afl  . 
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posturilor vacante sau temporar vacante care necesit  studii superioare ori studii 
superioare de scurt  durat  

 durat   
durat  i 
specializ  

     
Art. 5  rii unui post vacant sau temporar vacant, 

umane al acestora propunerea privin  

unui post vacant sau temporar vacant prev zut  la alin. (1) trebuie s  cuprind  
urm toarele: 
    a) denumirea contractuale vacante sau temporar vacante; 
    

 
     este cazul, tematica stabilit  de conduc torul structurii de 
specialitate care propune organizarea concursului de ocupare a postului vacant sau 
temporar vacant; 
    examinare

 
    e) tipul probelor de concurs: proba scris  u proba practic   
caz; 
    
participare. 
          

vacant sau temporar vacant este tra
 

 
 
 
 

CAPITOLUL II 
        Dosarul de concurs 

 
   Art. 6  rezenta un dosar de 

toarele documente: 
     conduc
organizatoare; 
    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atest  identitatea, potrivit 
legii, dup  caz; 
    

 
    

 
    spundere c  nu are antecedente 
penale care s -l fac  i ; 
     medical  care s  ateste starea de s n tate corespunz toare eliberat  
cu cel mult 6 luni anterior derul rii concursului de c tre medicul de familie al 
candidatului sau de c tre unit are abilitate; 
    g) curriculum vitae; 
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     starea de s n rul, data, 

S n t  
    zut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la 

spundere c  nu 

cazierului judiciar, cel mai t  la data desf rii primei probe a concursului. 
        -

 
 
 

CAPITOLUL III 
        Publicitatea concursului 

   
 Art. 7  

 
10 zile 

 

- -

 
    

 
    

 
    b

 
     
    

 
     
     
    g) -

pot dep
 

    

 
    -

ialitatea 

-

secretariatul comisiei de concurs. 
    (5) 

osturi.gov.ro, prin 
intermediul adresei de e-  
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l
la alin. (1). 

 
 
 

CAPITOLUL IV 
       Constituirea comisiilor de examinare  

 
Art. 8  

prezentului regulament-cadru, se 

. 
        examinare nare 

 
profesional   concursul. 
    examinare

 
    examinare

 decizia de 
constituire a comisiilor. 
    (5) Secretariatul comisiei de examinare 

, de regul , de c tre o persoan  din cadrul compartimentului 
de resurse umane al nizatoare a concursului, acesta 
calitatea de membru. 

 
     

Art. 9  examinare 
s   cumulativ urm  

    a) s    sau echivalent   
vacant  pentru ocuparea c reia se organizeaz  concursul; 
    b) s  de interese. 

 
     Art. 10  
examinare 

 iunea aplicat  , conform legii. 
(2) C examinare este incompatibil  cu 

 
     
Art. 11   examinare 

or persoana care se afl  toarele 
 

    

obiectivitatea evalu rii; 
      la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre 

examinare sau al comisiei de 
 

    c) este sau urmeaz  s  rii postului de conducere pentru care 
se organizeaz  concursul, direct subordonat ierarhic al oric  

 
    Art. 12   

n 
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  (2) Membrii comisiei de examinare 

 , cu celeritate, persoanele care i-au desemnat despre 

comisiei de examinare  
 de la participarea ori luarea vreunei decizii cu privire la concurs. 

    

 

 
     
ulterior desf rii uneia dintre probele concursului, rezultatul probei ori probelor 
desf  prin eliminarea evalu
incompatibilitate sau conflict de interese, sub rezerva asigur rii validit rii a 

 treimi din num rul membrilor comisiei de examinare. 
     validitatea evalu  treimi 
din num rul membrilor comisiei de examinare
desf  
     

Art. 13 irea de c tre membrii comisiei de examinare 
zute la  

potrivit Legii nr. 161/2003 privind unele m
exercitarea demnit

rile ulterioare. 
     
Art. 14  de specificul posturilor vacante/temporar 

vacante pentru care se organizeaz  concurs, se pot constitui  mai multe 
comisii de examinare. 
 
 

CAPITOLUL V 

examinare 
 

 
           Art. 15 Comisia de examinare are urm  

a) selecteaz   
    b ; 
    c  proba practic ; 
    d  interviul; 
    e) noteaz  pentru fiecare candidat proba scris    
    f) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate 

 
    g) semneaz  procesele-  fiecare etap  

 
 

    Art. 16 
principale: 
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  Art. 17. Secretarul comisiilor de concur

 
     
    

 
    

-verbal 
concursului; 
    

 
    a 
concursului. 
 

 
CAPITOLUL VI 

Desf
temporar vacant corespunz  

 
 A.  

 
    Art. 18 (1) Concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant 
const , de regul  cum urmeaz : 
     
    b) proba scris   practic ; 
    c) interviul. 
    (2) Proba practic  poate fi introdus  ractuale la care este 
necesar  verificarea abilit  
    (3) Se pot prezenta la urm toarea etap  
precedent . 
     
       Art. 19 curs 

vacant, respectiv de  pentru un post temporar vacant. 
   
depunere 
respectiv  pentru ocuparea unui post temporar vacant, 

e. 
     (3) Dup  -verbal, care va fi 
semnat de c  
 
B.   
interviul 
 
         Art. 20 Rezultatel

o zi 
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Art. 21 (1) Proba scris  const  
unor teste-gril . 
    (2) Prin proba scris  se testeaz  rii postului 
pentru care se organizeaz  concursul. 
    

 
    

are concursul se desf  
serii. 
    (5) Comisia de examinare 
pentru proba scris  proba scris . 
    (6) Pe baza propunerilor membrilor comisiei de examinare
minimum dou   
    (7) Membrii comisiei de examinare r spund individual pentru asigurarea 

 
    (8) Seturile de subiecte se semneaz  i membrii comisiei de examinare 

concursului. 
    (9) Comisia de examinare 
se comunic  odat   la locul desf rii concursului. 
     const  -gril rile 
pot fi formulate cu cel mult dou  rul 
acestora s  fie de 3 ori mai mare dec rilor stabilit pentru fiecare 
test-gril rile pentru fiecare test-gril  
desf  proba scris  
    

rovizorie sau a buletinului de identitate 
 

    (12) Dup  verificarea identit  a acestora atrage 
 

de unul dintre membrii comisiei de examinare sau de persoanele care asigur  
supravegherea. 
    examinare 

 
    (14) La ora stabilit  examinare prezint  

 un candidat s  extrag  un plic cu subiectele 
de concurs. 
    (15) Dup  lor care 

examinare, 
 secretariatul comisiei de examinare, respectiv 

supravegherea desf rii probei. 
    l, pe toat  perioada derul rii acestuia, 
inclusiv a formalit
nu le este permis  
telefoanelor mobile ori a altor mijloace de co . 
    zute la alin. (16) atrage eliminarea 
candidatului din proba de concurs. Comisia de examinare lcarea 

 candidatul din sal pe lucrare 
 -verbal. 
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    (18) Lucr rile se redacteaz
 

pe fiecare fil . Prima fil , dup  
 nu poat  

aplic  
care exist  un si
mai exist  rii lucr rii. 
    examinare lucrarea scris , 
respectiv testul-gril , la finalizarea lucr rii ori la expirarea timpului alocat probei 

 
 

    Art. 22 Proba practic  const  
rii postului vacant sau temporar vacant pentru care 

candideaz . 
 

    Art. 23 (1)  Proba practic  se desf  pe baza unui plan stabilit de comisia de 
examinare, care va include urm toarele criterii de evaluare: 
    a) capacitatea de adaptare; 
     
     
    d) capacitatea de comunicare; 
    e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desf
practice. 
    rii pentru proba practic  riterii de evaluare. 
    

 de secretarul comisiei de 
examinare, care se semneaz  didat. 

 
    Art. 24 (1)   abilit

 doar de c
 , dup  caz. 

    (2) Interviul se realizeaz  
examinare rii acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile 
de evaluare pentru stabilirea interviului sunt: 
    a) abilit ie; 
    b) capacitatea de analiz  ; 
     
    ; 
      
    
evalu ul 

 
    
la: 
    a) capacit  
    b) exercitarea controlului decizional; 
    . 
    -un termen de  de la data 

 
    

 
    (7) Fiecare membru al comisiei de examinare ri candidatului. 

ri referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea 
, religie, etnie, st  sau care pot constitui 

discriminare pe criterii de sex. 
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    spunsur  sau se consem  
  de secretarul comisiei de 

examinare   
 
C.  
 
    Art. 25 Pentru probele concursului punctajele se stabilesc dup  cum urmeaz : 
    a) pentru pr  punctajul este de maximum 100 de puncte; 
     punctajul este de maximum 100 de puncte; 
    c) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte. 
     
        Art. 26 rilor la proba scris , fiecare lucrare 

, cu  un singur candidat pentru 
ocuparea postului vacant/temporar vacant. 
    

  
    (3) Lucr rile de la proba scris  un singur 
candidat pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant, se corecteaz  sigilate. 
    (4) Punctajele se acord  de c tre fiecare membru al comisiei de examinare 
pentru fiecare lucrare scris  
punctajului pentru proba scris  se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor 
acordate de fiecare membru al comisiei de examinare. 
    (5) Lucr rile care prezint  ri de natur  s  conduc  la identificarea 

 
-

-verbal. 
     

Art. 27  
examinare, lucrarea se 

recorecteaz  de c
ori se constat  c  exist  
membrii comisiei de examinare. 

(2) Se interzice desigilarea lucr rilor anterior recorect rii. 
     
          Art. 28 (1) Lucr rile scrise, dup  acordarea punctajelor finale, se desigileaz . 
          (2)   
        anizate pentru ocuparea 

 
        

 
     

Art. 29  se noteaz  pe baza criteriilor 
prev examinare pentru aceste 
criterii prin planul de interviu, respectiv planul probei practice. 

(2) Membrii comisiei de examinare acord , individual, punctaje pentru fiecare 
dintre criteriile prev zute. Punctajele se acord  de c tre fiecare membru al comisiei 
de examinare   

 
 

    a) minimum 50 
 

    
 

 
    Art. 30 (1) Punctajul final se calcu
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     -
tru fiecare candidat punctajul 

 pe 
fiecare pagin  de fiecare dintre membrii comisiei de examinare. 
     in 

 de la 
data finali  
    (4) Se consider  admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar 

 im 
necesar. 
    
la proba scris , iar dac   

ruia comisia de examinare va decide asupra 
tor. 

    -a organizat proba scris , la punctaje egale are prioritate 
, iar dac  egalitatea 

 
c ruia comisia de examinare tor. 
    
sau temporar vacante se consemneaz   
 
  D.   
 
    

en de  

 
 

Art. 32  
tre 

maximum o zi lucr toare de la expirarea t  
 de rezultatul probei scrise, probei 

sau consemnarea r spunsurilor la interviu doar 
termen de maximum o zi lucr toare de la expirarea termenului de depunere a 

 
     

Art. 33 
jul final acordat de comisia de 

examinare  
    

  
    b) constat  c  punctajele nu au fost a spunsurilor 
din lucrarea scris  sau punctajele de la interviu nu au fost acordate potrivit planului 

 r  
    c) constat  c  punctajele nu au fost acordate potrivit baremului probei practice; 
    d) ca urmare a recorect rii lucr rii de la proba scris , respectiv a analiz rii 
consemn rii r

ovarea probei scrise sau a interviului. 
     

Art. 34 (1)    
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    spunsurilor din lucrarea 
scris  sau punctajele de la interviu au fost acordate potrivit planului de interviu, 

 
    c) punctajele au fost acordate potrivit baremului probei practice. 
      (2) 

 
     (3) Rezultatele finale se 

 

 
     
    Art. 35  

 
 

    Art. 36 (1) I ia public  

examinare
de interes public, cu resp

 
    (2) Se excepteaz  de la prevederile alin. (1) documentele elaborate de comisia de 
examinare, respectiv de comisia de so

 
     individual  
redactat   i notarea acesteia, 

examinare. 
 
E.  
 
     Art. 37  
rezultatelor finale ale acestuia, conduc torul in rei stat de 

 concursul este sesizat cu privire 

se va proceda la verificarea celor sesizate c  
c  

zute de lege, desf
concursului va fi suspendat . 
    (2) Suspendarea se dispune de c tre conduc  organizatoare, 
dup  o verificare prealabil  se 
constat   
    (3) Sesizarea poate fi f cut  de c tre membrii comisiei de examinare ori ai comisiei 

tre orice 
persoan  interesat . 
    rii realizate potrivit alin. (1), se constat  c  

acesta se desf   
 
 Art. 38 (1)  

desf rii concursului: 
    a) concursul s  pentru o perioad  de maximum 15 zile lucr toare; 
     
poate fi dispus  conform lit. a). 
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    rii necesit  
 

    
desf  
    b) inform  este cazul, prin 
orice mijloc de informare care poate fi dovedit. 

 
Art. 39 rui procedur  a fost 

suspendat   se consider  valide dac  persoanele care au depus 
 a din nou la concurs la 

noile date. 
zute la art. 38

dosare exist  documente a c
 la data prev zut  la art. 40 alin. (1) din prezentul regulament. 

 
F. Prezentarea la post 
 
  Art. 40 (1) 

aximum 15 zile calendaristice de la da
rezultatelor finale. 
         

de 3  
 

 de la data 
afi  
    
contractul de munc   
      rii la p

 se comunice 
 imediat inferioar  posibilitatea de a ocupa 

postul respectiv. 
 

Art.41 (1) Pers
 

           
ficul postului, iar durata 

 
           -a dovedit 

  
.  

 
 
 
 
 
 
 
 

TITLUL II 
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P profesionale imediat superioare 

 
 

CAPITOLUL VII 
 

 
Art.42  personalului contractual, 

-un grad profesional 
- -

studii superior. 
    (2) Promovarea personalului contractua

-unul de nivel imediat superior. 
    -
respectarea prevederilor art. 1- 40 referitoare la ocuparea unui post vacant prin 
concurs sau examen. 
    -  nivel de studii superior 

-
profesional este imediat superior celui de debutant, c

 , cu respectarea prevederilor 
 

   ntr-

 

 
    -

 
 

    (7) Pot promova, potrivit alin.(4), 

fost  
    (8) Organizarea examenului de promovare  

Managementul Resurselor Umane . 
    (9) Promova

 
   (10

acesta s-  
    (11
cu criteriile de evaluare a posturilor, respectiv:  
  -  
    -  
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    - tul deciziilor; 
    -  
    -  
    -  
    -  
   (12
trimestrial, semestrial sau anual
publice. 
     (13
elemente: 
    a  
     
    c) aptitudinile pe care le-  
     
    e) propunerea de promovare; 
    matica examenului de promovare; 
    

 
    (14
trimestru la compartimentul resurse umane sau 
sens, care ve

. 
 

 
CAPITOLUL VIII 

ORGANIZAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE  
 
Art.43  

 
 

      
      
     
                 

 
Art.44 

de examinare. 
           (2) Proba practic  
necesar  verificarea abilit  

     le 

examenului de promovare a personalului contractual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPITOLUL IX 

COMISIILE DE EXAMINARE 
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         Art.45 ilor, 

, 
repre .  

 
(3) Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei 

examenul de promovare. 
misia de 

(3).  

 
(6) Durata examenului de promovare se 

 
  
        Art.46  examenului de promovare 
probe scrise, fiecare membr

 
     
     
     
     
    

 
    (3) 
practice, aceasta este 
de maximum 100 de puncte. 
    
borderoul de notare. 
    (5) Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte. 
    (6) Rezul

  
    

 
drept. 
    

 de la data 
 

 
        Art. 47 , vor fi 
promovate, prin examen

2 alin. (13
prin transformarea postului ocupat, cu 

aprobarea Primarului General, prin grija  Managementul Resurselor Umane. 
     (2) entru a  de  superior,   profesie, 
solicitarea de promovare , prin transformarea 
postului ocupat, cu aprobarea Primarului General, se va face   
certificatului care  finalizarea stagiului  promovarea   cazul 
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persoanelor care au  , potrivit legii), conform procedurii legale 
aplicabile. 
     (3) 43, 45 

6. 
     

CAPITOLUL XI 
/CONCURS 

 
Art.48 

promovare  
examenul de promovare. 

,  
 

 
TITLUL III 

ant 
 (director general/director) al 

     
 
 

CAPITOLUL XII 
  

 
Art.49(1) r al 

tor unei 
func Director General /Director ) se face prin concurs 

Managementul Resurselor Umane, c . 
(2) 

 
 

Primarului 
General, cu respectarea art.8 alin.(2), (3), (4), art.9, 10, 11  din prezentul regulament 

(4)  Din comisia de examinare 
 

     

compartimentului de resurse umane al publice organizatoare a 
. 

 ). 
 

 
 
 
 

CAPITOLUL XIII 
        Dosarul de concurs 

 
Art.50 (1) 
documente: 



 
17 

    
organizatoare; 
    b) copia actului de i

 
     

    
    

 
    extras REVISAL, 

 
 

organ

  
 

    
-  

    

 
    j) curriculum vitae; 
    k) ; 
    l) alte document  
    

 
    h), candidatul declarat admis la 

cazierului judiciar, cel  
       b, c), d), e), f) 

 
 
 

CAPITOLUL XIV 
ui 

 
Art.51 

 
- are 

 
  -  

-  o limb         
-  

     -  
     - are  
     - 

sanitare abilitate; 
    - 

 
    - 
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-
 

- depune proiectul de management, dup  
 
Art.52  

          
          
         c) interviul. 

(2  
etapa p . 

    
       Art. 53 (1) 

vacant, respectiv de  pentru un post temporar vacant. 
  (2
depunere a dosarelor, comisia de examinare 

 
     (3) maximum  

respectiv  pentru ocuparea unui post temporar vacant, 

 
       (4) -verbal, care va fi 

 
       (5
comisiei de examinare   de motivul 

 organizatoare a 
concursului www.pmb.ro 

 
       (6

 
Resurselor Umane  PMB, maximum o zi  

 examinare. 
      (7

expirarea termenului de depunere. 
 
  Art. 54  conform art.21 c

ri sau           
  (2)  70 
de puncte. 

 
     Art. 55 (1) 

 
           (2)Prob

.  
           (3  comisia de 
examinare rii acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile 
de evaluare pentru stabilirea interviului sunt: 
     
    ; 
     
    d) compo ; 
         
    f) capacitate  
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    g) exercitarea controlului decizional; 
    . 
    (4) -un termen de maximum 4 zile toare de 

 
    (5

. 
    (6) Fiecare membru al comisiei de examinare ri candidatului, 
pe baza . Nu se pot adresa ri 
referitoare la opiniile politice ale can , religie, etnie, 

 sau care pot constitui discriminare pe criterii de 
sex. 
    (7 spunsur  

  de secretarul comisiei de 
examinare   
 
    Art.56 (1) Pentru probele concursu  cum urmeaz : 
                punctajul este de maximum 100 de puncte; 
               b) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte. 
    a interviului se face, n termen de maximum o zi 

 de la finali rei probe. 
    , respectiv proiectul de management, cu 

 un singur candidat pentru ocuparea postului  
 sigilate. 

    tre fiecare membru al comisiei de examinare e, 
  

 se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor 
acordate de fiecare membru al comisiei de examinare. 
    rile care pre  la identificarea 

u- -verbal. 
     

Art. 57  
 examinare, lucrarea se 

cesteia. Procedura recore rii/ 
 se  

 examinare. 
      (2 rii. 
     
          Art. 58  acordarea pu . 
     admis" ori 

 la sediul ,  se 
  interviului, 

. 
      (3) Sunt   minimum 70 de 
puncte. 
     

Art. 59 (1) Interviul se n
maxime stabilite de comisia de examinare pentru aceste criterii prin planul de 
interviu. 
     (2) Membrii comisiei de examinare , individual, punctaje pentru fiecare 
dintre crit  tre fiecare membru al comisiei 
de examinare    
      minimum 70 de 
puncte. 
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    Art. 60 (  a punctajelor 

  
     (2) Punctajele finale ale -

pentru fiecare candidat punctajul 
 pe 

 de fiecare dintre membrii comisiei de examinare. 
     (3) Comunicar  a concursului, inclusiv a rezultatelor 

rui candidat 
 

internet www.pmb.ro. Comunicarea rezultatelor 
fi  n termen de maximum o toare de la data 
acesteia. 
      admis 

ru post
  

     jul cel mai 
  

ruia comisia de examinare va 
decide asupra ca tor. 
     (6) Rezultatele finale ale concursului  acestuia. 
    (7) concursului pentru ocuparea 
unui post vacant sau director general /director) al 

 se  
conform  Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 

promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
, 

. 
 

Art. 61 fiecare dintre etapele 
concursului/examenului o zi   
rezultatelor etapei respective  

 o zi  
oare de la data . 

- 34 din prezentul 
regulament. 

(3
et www.pmb.ro, 

 
(4) 

 
 
 

CAPITOLUL  XV 
DISPOZI  

 
Art.62 (1)  ori n

 face 
conform titlului I  
calitate de angajator. 

 (2
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 calendaristice 
 

(3
-

area acesteia. 
 
Art.63 (1) 

interes lo director general/director) se face prin 
e  

(2) Persoanele numite ) pot fi, 
 Primarul General, 

angajator, prin   
           (3)  

. 
           (4 -a dovedit 

 
General.  
           (5)  

, pe 

 individual 
 art. 62(3) din prezentul regulament. 

 
Art. 64 Organizarea examenelor/concursurilor de ocupare a posturilor vacante 

sau temporar vacante ori de promovare se apro
calitate de ordonator principal de credite anagementul Resurselor 
Umane din . 

          
Art.65 (1)

o /examenelor pentru ocuparea posturilor 
vacante sau temporar vacante, n grad sau treapta imediat 

de stabilire a rezultatelor acestora.  
 

Primarului General. 
(3

1.1  1.19, 2.1  2.3, care fac parte din prezentul regulament. 
(4) Secretariatul com

Managementul Resurselor Umane- P.M.B.,  
posturilor care se vor modifica  examenului de promovare. 

(5)  Prin derogare de la Titlul I din prezentul regulament, 
prevederilor art.  din O.G nr. 21/2007, da

  individua  pe 
.     

(6  
alin. (3  

(7) Contractele  nedeterminat  pot fi 
. 

         (8 rii unei f  pe criterii de 

 
       

        Art.66  Prezentul regulament constituie procedura de organi
elor pentru ocuparea posturilor vacante/temporar 
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 de promovare a personalului contractual 
la nivelul  ordonatorul principal de credite. 
 
    Art.67  Prezentul regulament, uvernului nr. 
286/2011, ,  cu respectarea prevederilor Legii 
nr. 53/2003 - Codul muncii , 

,  
473/2014, se   se 

 rii  


