
Primăria Municipiului Baia Mare 
Comisia de examen 
 

Rezultatul probei practice a examenului de promovare în treaptă profesională pentru funcția 
contractuală de Muncitor I din cadrul Direcției Poliția Locală – Compartiment Poliția Animalelor 

și a probei scrise a examenului de promovare în grad profesional imediat superior a 
personalului contractual din cadrul Biroului Administrativ,  

organizat în data de 14.04.2021  
 

  Având în vedere prevederile art. 43 din Regulamentul –cadru din 23 martie 2011 aprobat de 
Hotărârea nr. 286/2011 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 comisia de examen anunţă rezultatele probei practice: 

 

Nr 

crt. 

Numărul de înregistrare al 
dosarului candidatului 

Punctaj 

probă 

Rezultatul 

probei 

1. Nr. înregistrare dosar: 
16081/06.04.2021 

86,00 puncte Admis 

2. Nr. înregistrare dosar: 
16081/1/06.04.2021 

81,00 puncte Admis 

 

Conform art. 45 alin (5) din Regulamentul –cadru din 23 martie 2011 aprobat de Hotărârea nr. 
286/2011 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, sunt declaraţi admişi la proba practică, candidaţii care au obţinut 
minimum 50 de puncte. 

Conform art. 45 alin (7)  din Regulamentul –cadru din 23 martie 2011 aprobat de Hotărârea nr. 
286/2011 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, candidaţii nemulţumiţi de nota obţinută, pot depune contestaţie în 
termen de o zi lucrătoare de ore de la data afişării rezultatului, respectiv până la data de 16.04.2021, 
ora 11:30,  la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare 

 

Afişat astăzi, 15.04.2021 la ora 11:30, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare. 

 

 

 

 

 

 

Secretar comisie:  

Mico Roberta _______________________ 

Lupșa Roxana Cătălina________________        


