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Nr. 1873 din 03.03.2023 

 

ANUNȚ 

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN TREAPTĂ PROFESIONALĂ IMEDIAT 

SUPERIOARĂ 

 

     Afișat azi 03.03.2023 

Primăria Orașului Ștei, jud. Bihor 
    Organizează examen de promovare, în treapta profesională imediat superioară pentru personalul 

contractual de execuție de: 

1.  Muncitor calificat – Compartimentul Zone Verzi 

    Condiții de desfășurare:      

    Examenul de promovare se organizează la sediul Primăriei orașului Ștei , jud.Bihor, în data de 

27.03.2023, ora 9
00

 – proba practică ; 

     Condiții de participare: 

    Pot participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare salariații 

care îndeplinesc următoarele condiții: 

a) au 3 ani vechime pe aceeași treaptă profesională, 

b) au obținut calificativul foarte bine la evaluarea perfomanțelor profesionale individuale cel 

puțin de 2 ori în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate. 

Dosarul de înscriere la examen: 

     În termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț de promovare în treaptă 

profesională, candidaul depune la secretariatul comisiei de examen următoarele documente: 

a) cerere de înscriere, 

b) adeverinţe eliberate de angajatori din care să reiasă vechimea în gradul sau treapta 

profesională din care promovează; 

c) copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale din ultimii 3 ani în care 

s-a aflat în activitate. 

Bibliografia: 
1. Cultura trandafirilor - Eckart Haenchen – editura MAST 2003 

2. Pomii şi arbuştii fructiferi - Lucrările de tăiere – Heiner Schmid - editura MAST 

Tematica de examen: 

1.Reguli generale privind tăierea trandafirilo; 

2.Toaletarea arborilor şi tunderea gardurilor vii.  

Calendarul de desfăţurare a examenului de promovare în treaptă imediat 

superioară: 

Depunerea dosarelor: 03-16.03.2023, ora 16
00 

Selecţia dosarelor: 17-20.03.2023 

Depunere contestaţii: 21.03.2023 

Afişare rezultate contestaţii: 22.03.2023 
Susținerea examenului: Examenul de promovare constă în susținerea unei probe practice care se 

va desfășura la sediul Primăriei Ștei în data de 27.03.2023, la ora 09
00

. 

 Detalii suplimentare privind examenul de promovare: Bălan Cristina – consilier din cadrul 

Compartimentului Resurse umane și salarizare, sediul Primăriei oraș Ștei -  

tel/fax.0259/332337,0259/332348, email: primariaorasuluistei@gmail.com. 

 

                      Primar,                                                                        Secretar General, 

           Balaj Gheorghe Iulian                                                         Dale Voichița Mariana 

   

 

 

  Întocmit, 

                Bălan Cristina 

          consilier resurse umane 
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