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R E F E R A T 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfăsurare a examenului de promovare în grade sau 

trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Bărcănești 

 

 

           Prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare s-a 

aprobat Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 

temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. 

Prin promovare se asigură evoluţia în carieră a personalului contractual, prin trecerea într-un grad, o 

treaptă profesională sau funcţie superior/superioară. 

     Promovarea persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în grade sau trepte profesionale se 

face, de regulă, pe un post vacant sau temporar vacant, iar în situaţia în care nu există un asemenea post se 

face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acestea sunt încadrate într-unul de nivel imediat 

superior. 

Promovarea într-o funcţie de conducere se face pe un post vacant cu respectarea prevederilor 

referitoare la ocuparea unui post vacant prin concurs sau examen. 

      Promovarea într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior se face prin 

transformarea postului din statul de funcţii în care aceasta este încadrat într-un post prevăzut cu studii 

superioare de scurtă sau de lungă durată, al cărui grad profesional este imediat superior celui de debutant, cu 

menţinerea gradaţiei avute la data promovării, ca urmare a obţinerii unei diplome de nivel superior şi a 

promovării examenului organizat în acest sens, cu respectarea prevederilor legale. Propunerea de promovare 

într-o funcţie cu un nivel de studii superior, ca urmare a absolvirii de către salariat a unor forme de 

învăţământ superior în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau considerată de autoritatea ori 

instituţia publică ca fiind utilă pentru desfăşurarea activităţii, justificată de necesitatea modificării fişei de 

post, se face de către şeful ierarhic superior la cererea salariatului, însoţită de copia legalizată a diplomei de 

licenţă, respectiv a diplomei de absolvire sau, după caz, de adeverinţa care să ateste absolvirea studiilor, 

eliberate de o instituţie de învăţământ superior acreditată, şi este aprobată de către conducătorul autorităţii ori 

instituţiei publice. Promovarea într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior se face 

numai în măsura în care conducătorul autorităţii sau instituţiei publice decide ca atribuţiile din fişa postului 

să fie modificate în mod corespunzător. 

     Potrivit art.42 din actul normativ mentionat anterior, Regulamentul de organizare şi desfăşurare a 

examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual se aprobă prin act 

administrativ al ordonatorului principal de credite. 

 Avand in vedere cele de mai sus, se impune aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a 

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

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bărcănești . 

 

INSPECTOR, 

                                                                            Mariana Oprea 


