
 
 

Nr. 1979/08.11.2021 

                                                             

   

    

A N U N Ț  
 

 

 

Având în vedere prevederile Titlului II din Hotărârea Guvernului României nr. 286/2011 pentru 

aprobarea Regulamentului–cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant 

sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau 

trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare,   

 

Direcția Generală de Aministrare Monumente și Promovare Turistică a Județului 

Hunedoara,  organizează în data de 23.11.2021, ora 10,00, la sediul instituției din Deva, Bulevardul 

1 Decembrie 1918, nr. 28, județul Hunedoara, proba scrisă la 

 

EXAMENUL  PENTRU PROMOVAREA ÎN GRAD PROFESIONAL 

 

a personalului contractual din cadrul instituției, pentru următoarele posturi: 

 

 

1. Serviciul de Promovare și Dezvoltare a Turismului 

 

- 2 posturi inspector de specialitate, gradul II, care prin transformare vor deveni inspector 

de specialitate, gradul I 

 

Examenul de promovare constă în susținerea unei probe scrise. Punctajul minim de promovare 

este de 50 de puncte. 

Rezultatele examenului de promovare se afișează la sediul și pe pagina de internet a DGAMPT, 

în termen de două zile lucrătoare de la data susținerii acesteia. 

Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot depune contestații în termen de o zi lucrătoare 

de la data afișării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept. 

Rezultatele finale se afișează la sediul și pe pagina de internet a DGAMPT în două zile 

lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestației. 

Pentru a participa la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, 

candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

- să aibă o cevhime de minimum 3 ani în gradul profesional din care promovează sau minimum 

6 luni în gradul de debutant; 

- să fi obţinut calificativul "Foarte bine" la evaluarea performanţelor profesionale individuale 

cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care aceștia s-au aflat în activitate. 

 

Dosarele de examen se vor depune la sediul D.G.A.M.P.T.  până la data de 16.11.2021, ora 

16:00 și vor conține în mod obligatoriu următoarele documente: 

 

   a) adeverinţă care să  ateste  vechimea  în gradul profesional din care se promovează  sau 

finalizarea perioadei de debut de minim șase luni în activitate, după caz; 



  b) copii de pe fișele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani, 

dacă este cazul; 

            c) cerere de înscriere.      
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1. Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completarile 

ulterioare – cap.VI Consiliul Județean; 

2. Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, cu modificările 

și completarile ulterioare;  

3. Hotărârea Guvernului României nr. 315/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului 

Economiei, Antreprenoriatului și Turismului; 

4. Hotărârea Guvernului României nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de 

marketing si promovare turistica si a Programului multianual de dezvoltare a destinatiilor.  

 

 

 

Secretar,  

Consilier juridic, DAMBEAN Adina-Mihaela     
 

 

 


