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ANUNT, 

 

 

Primaria Orasului Bragadiru, judetul Ilfov, cu sediul in orasul Bragadiru, Sos. Alexandriei, nr. 249, în 

conformitate cu Hotărarea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-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, cu modificările şi completările 

ulterioare, organizează concursuri de promovare in functie/grad/ treapta superioara, pentru urmatoarele 

functii contractuale: 

I. 

 

 muncitor 

calificat 
III G/M IV 

 muncitor 

necalificat 
III G/M I 

 referent III M debutant 

 muncitor 

necalificat 
III G/M I 

 muncitor 

necalificat 
III G/M I 

 muncitor 

necalificat 
III G/M I 

 muncitor 

necalificat 
III G/M I 

 muncitor 

necalificat 
III G/M I 

 muncitor 

necalificat 
III G/M I 

 muncitor 

necalificat 
III G/M I 

 muncitor 

necalificat 
III G/M I 

 

II. Concursul se va desfasura dupa urmatorul program:           

a)Pentru promovarea din posturile de muncitori necalificati in  munctori calificati examenul de 

promovare se v-a sustine, la Primaria orasului Bragadiru, proba practica  la data de 10.03.2022, ora 

12.00 
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 Conditii de participare: 

• Diploma/certificat de calificare   

• Vechime in munca  

• muncitor calificat I – minim 5 ani,  

• muncitor calificat II – minim 3 ani, 

• muncitor calificat III – minim 1 ani 

• muncitor calificat IV – nu necesita vechime 

 

 

 

Acte necesare pentru sustinerea examenului: 

• cerere de inscriere la concurs 

• copie dupa diploma de absolvire a certificatelor de calificare 

• copie ci 

• adeverinta vechime in munca 

• raport de evaluare 

 

 

b)Pentru promovarea din postul de muncitor calificat treapata IV in muncitor calificat treapta III 

examenul de promovare se v-a sustine, la Primaria orasului Bragadiru, proba practica  la data de 

10.03.2022, ora 1 

 

 Conditii de participare: 

 

- vechime in munca pentru a promova in treapta II – minim 3 ani 

 

Acte necesare pentru sustinerea examenului: 

• cerere de inscriere la concurs 

• copie ci 

• adeverinta vechime in munca 

• raport de evaluare 

 

 

c) Pentru promovarea din postul de muncitor necalificat in postul de ingrijitor examenul de 

promovare se v-a sustine, la Primaria orasului Bragadiru, proba practica  la data de 10.03.2022, ora 

12.00. 

 

Conditii de participare: 

 

- vechime in munca – minim 3 ani 

 

Acte necesare pentru sustinerea examenului: 

• cerere de inscriere la concurs 

• copie ci 
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• adeverinta vechime in munca 

• raport de evaluare 

• diploma/certificat de calificare   

 

d) Pentru promovarea din postul de referent debutant in postul de referent treapta II examenul de 

promovare se v-a sustine, la Primaria orasului Bragadiru, proba scrisa  la data de 10.03.2022, ora 

10.00 

 

Conditii de participare: 

 

- vechime in munca – minim 1 an 

 

Acte necesare pentru sustinerea examenului: 

• cerere de inscriere la concurs 

• copie ci 

• adeverinta vechime in munca 

• raport de evaluare 

 

Bibliografie: 

 

− Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Titlul II 

si Titlul XI) 

− Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare; 

− Constituția Romaniei; 

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

completările ulterioare ( Partea a VI-a – Titlul III), cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

 

PRIMAR, 

GABRIEL  LUPULESCU 

SECRETAR GENERAL, 

 VERONICA  IONITA 

 

 

  

 

SEF BIROU, 

Biroul Monitorizare Proceduri Administrative, 

Resurse Umane si Protectia Muncii 

LUMINITA FLORENTINA SCHIPOR 

 

 

Intocmit, 

CONSILIER 

Biroul Monitorizare Proceduri Administrative, Resurse Umane si Protectia Muncii, 

MONICA  GEORGIANA  OANŢĂ 

 

 


