
 
 

 

 

ANUNȚ  

privind organizarea examenului de promovare în grad sau treaptă profesională imediat 

superioară a personalului contractual  din cadrul Serviciului Public de Interes Local pentru  

Administrarea Parcărilor Publice din Municipiul Timișoara - TIMPARK 

 

            Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice din Municipiul 

Timișoara - TIMPARK organizează, în conformitate cu prevederile art. 71, 73 și 84 din HG nr. 

1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, examen de promovare în 

grad imediat superior a personalului contractual, la sediul instituției din Municipiul Timișoara, 

Splaiul Nicolae Titulescu, nr. 10, jud. Timiș, în data de 13.12.2022, după cum urmează: 

 a) ora 09:00 - examen de promovare în grad imediat superior a personalului contractual - 

inspector de specialitate - din cadrul Biroului Juridic, Urmărire Creanțe, Resurse Umane și Arhivă, 

propus spre a suține examenul conform referatului șefului acestui birou nr. 6376/11.11.2022, 

aprobat de directorul instituției; 

 b) ora 12:00 - examen de promovare în grad imediat superior a personalului contractual - 

șef birou - din cadrul Biroului Financiar, propus spre a suține examenul conform referatului 

directorului instituției nr. 6380/11.11.2022; 

  

 Pentru a participa la examenul de promovare, candidaţii trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: 

− să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul/funcția din care promovează; 

− să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale 

cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care aceştia s-au aflat în activitate într-o instituție 

publică. 

 Dosarul de înscriere la examen se va depune la persoana cu atribuții de resurse umane din 

cadrul Biroului Juridic, Urmărire Creanțe, Resurse Umane și Arhivă, în termen de 5 zile lucrătoare 

de la data  publicării anunțului, în perioada 23.11.2022 - 06.12.2022, şi va cuprinde: 

− cererea de înscriere la examen; 

− adeverință în vederea atestării vechimii în gradul din care se promovează; 

− copii a cel puțin 2 rapoarte de evaluare a performanţelor profesionale individuale din 

ultimii 3 ani în care angajatul s-a aflat în activitate într-o instituție publică și la care a 

obținut calificativul “foarte bine”. 

 

 c) ora 12:00 - interviu de promovare în grad imediat superior a personalului încadrat în 

funcție contractuală de debutant - inspectori de specialitate - din cadrul Biroului Evidență, 

Monitorizare și Exploatare Parcări Publice, respectiv din cadrul Biroului Tehnologia Informației 

și Dezvoltare.  



 La finalizarea perioadei, salariatul debutant întocmește un raport, iar examenul de 

promovare organizat la sfărșitul perioadei în care salariatul a fost încadrat pe funcția de debutant 

constă în susținerea unui interviu, față în față, care va avea la bază evaluarea raportului salariatului 

debutant întocmit de către șeful de structură, conform prevederilor art. 83 și art. 86 din H.G. nr. 

1336/2022. 

 Dosarul de înscriere la examen pentru personalul debutant se va depune la la persoana cu 

atribuții de resurse umane din cadrul Biroului Juridic, urmărire creanțe, resurse umane și arhivă, 

în termen de 5 zile lucrătoare de la data  publicării anunțului, în perioada 23.11.2022 - 29.11.2022, 

şi va cuprinde: 

− cererea de înscriere la examen adresată secretarului general al Guvernului; 

− adeverință în vederea atestării vechimii în gradul debutant; 

− copie a raportului de evaluare a performanțelor profesionale individuale aferente perioadei 

stagiului de debutant.  

Bibliografie: 

- pentru examenul de promovare în grad imediat superior a personalului contractual - inspector 

de specialitate - din cadrul Biroului Juridic, Urmărire Creanțe, Resurse Umane și Arhivă: 

 

• O.S.G. nr. 600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităților publice; 

• Legea-cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

• O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 

• O.G. nr. 119/1999, privind controlul intern și controlul financiar preventiv; 

• H.G. nr. 1269/2021, privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 

și a documentelor aferente acesteia. 

 

- pentru examenul de promovare în grad imediat superior a personalului contractual - șef birou 

- din cadrul Biroului Financiar: 

 

• O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 

• Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2861/2009, pentru aprobarea Normelor 

privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 

datoriilor și capitalurilor proprii; 

• Legea contabilității nr. 82/1991;  

• Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor 

instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor 

bugetare și legale;  

• Ordinul Ministerului Economiei și Finanțelor nr. 3471/2008, pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale 

aflate în patrimoniul instituțiilor publice. 

 

- examenul de promovare în grad imediat superior a personalului încadrat în funcție 

contractuală de debutant - inspectori de specialitate - din cadrul Biroului Evidență, 

Monitorizare și Exploatare Parcări Publice, respectiv din cadrul Biroului Tehnologia 

Informației și Dezvoltare va consta într-un interviu, față în față, care va avea la bază 

evaluarea raportului salariatului debutant întocmit de către șeful de structură. 

  

 Notă: Toate actele normative vor fi studiate actualizate, republicate, cu modificările și 

completările ulterioare.  



 

Calendarul desfășurării examenelor: 

• proba scrisă (personal contractual - inspector de specialitate - din cadrul Biroului Juridic, 

Urmărire Creanțe, Resurse Umane și Arhivă): 13.12.2022, ora 09:00; 

• proba scrisă (personal contractual - șef birou - din cadrul Biroului Financiar): 13.12.2022, ora 

12:00; 

• interviu (pentru personalul încadrat în funcție contractuală de debutant - inspectori de 

specialitate - din cadrul Biroului Evidență, Monitorizare și Exploatare Parcări Publice, 

respectiv din cadrul Biroului Tehnologia Informației și Dezvoltare): 13.12.2022, ora 12:00 

• afișare rezultate proba scrisă: 14.12.2022, ora 14:00; 

• termen de contestare rezultat probă scrisă: 24 de ore, respectiv până în 15.12.2022, ora 14:00; 

• rezolvarea contestații probă scrisă: 24 de ore, respectiv până în 16.12.2022, ora 14:00; 

• afișare rezultate finale probă scrisă: 16.12.2022, ora 15:00. 

• comunicare rezultat examen promovare (interviu) personal contractual debutant - 14.12.2022, 

ora 14:00; 

• termen de contestare rezultat probă scrisă: 24 de ore, respectiv până în 15.12.2022, ora 14:00; 

• rezultat reevaluare interviu personal contractual debutant: cel târziu până în data de 

19.12.2022, oar 14:00; 

• afișare rezultate finale examen promovare (interviu) personal contractual debutant: 

19.12.2022, ora 15:00. 

 Anunț afișat în data de 23.11.2022, atât la sediul Serviciului Public de Interes Local pentru 

Administrarea Parcărilor Publice din Municipiul Timișoara - TIMPARK, din Municipiul 

Timișoara, Splaiul Nicolae Titulescu nr. 10, cât și pe site-ul instituției: www.timpark.ro. 

 


