ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL DEVA
APROBAT
SERVICIUL PUBLIC DE INTRETINERE SI GOSPODARIRE MUNICIPALA DEVA

Anunt de testare profesionala din cadrul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire
Muncipala Deva
Examenul de testare profesionala a Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva
se va desfășura conform următorului calendar, cu respectarea dispoziţiilor Regulamentului de organizare
si desfasurare a examenului de testare profesionala pentru persoanele ale caror posturi sunt supuse
reorganizarii la nivelul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva si al institutiilor publice
din subordinea Consiliului Local Deva, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Deva nr. 388 / 2020, dupa
cum urmeaza:

Compartiment Aprovizionare- se va desfasura prin sustinerea unei lucrari scrise, la obiectivul
Complex Aqualand, obiectiv aflat in administrarea Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire
Municipala Deva
a) afisare anunt: 09.11.2020
b) perioada de depunere a cererilor de inscriere la examen: 10.11.2020 - 11.11.2020 ;
c) selecția cererilor: în data de 12.11.2020 pana la ora 13:00;
d) afisare rezultat selecției cereri: 12.11.2020 dupa ora 13:00;
e) depunere contestatii: 13.11.2020 pana la ora 12:00;
f) solutionare contestatii: 16.11.2020 cel târziu pana la ora 12:00;
g) sustinere proba scrisa: 19.11.2020 - ora 9:00;
h) corectare lucrari: 24 ore de la proba scrisa
i) afisare rezultat proba scrisa: maxim 3 zile lucratoare
j) depunere contestatii proba scrisa: pana in ziua urmatoare afisarii rezultatelor probei scrise, maxim
ora 12,00
k) solutionare/ afisare contestatii proba scrisa: dupa termenul de depunere, pana la ora 16:00;
l) sustinere interviu (in caz de egalitate): in ziua urmatoare afisarii rezultatului contestatiilor la proba
scrisa;
m) rezultate finale – in ziua urmatoare afisarii rezultatului contestatiilor, sau in aceeasi zi cu
sustinerea interviului (dupa caz);
Centrul National de Informare si Promovare Turistica- se va desfasura prin sustinerea unei lucrari
scrise, la obiectivul Complex Aqualand, obiectiv aflat in administrarea Serviciului Public de Intretinere si
Gospodarire Municipala Deva
a) afisare anunt: 09.11.2020
b) perioada de depunere a cererilor de inscriere la examen: 10.11.2020 - 11.11.2020 ;
c) selecția cererilor: în data de 12.11.2020 pana la ora 13:00;
d) afisare rezultat selecției cereri: 12.11.2020 dupa ora 13:00;
e) depunere contestatii: 13.11.2020 pana la ora 12:00;
f) solutionare contestatii: 16.11.2020 cel târziu pana la ora 12:00;
g) sustinere proba scrisa: 19.11.2020 - ora 12:00;
h) corectare lucrari: 24 ore de la proba scrisa
i) afisare rezultat proba scrisa: maxim 3 zile lucratoare

j) depunere contestatii proba scrisa: pana in ziua urmatoare afisarii rezultatelor probei scrise, maxim
ora 12,00
k) solutionare/ afisare contestatii proba scrisa: dupa termenul de depunere, pana la ora 16:00;
l) sustinere interviu (in caz de egalitate): in ziua urmatoare afisarii rezultatului contestatiilor la proba
scrisa;
m) rezultate finale – in ziua urmatoare afisarii rezultatului contestatiilor, sau in aceeasi zi cu
sustinerea interviului (dupa caz);

Biroul Administrare Telecabina- se va desfasura prin efectuarea unei probe practice la obiectiv
Telecabina, obiectiv aflat in administrarea Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala
Deva:
a) afisare anunt: 09.11.2020
b) perioada de depunere a cererilor de inscriere la examen: 10.11.2020 - 11.11.2020 ;
c) selecția cererilor: în data de 12.11.2020 pana la ora 13:00;
d) afisare rezultat selecției cereri: 12.11.2020 dupa ora 13:00;
e) depunere contestatii: 13.11.2020 pana la ora 12:00;
f) solutionare contestatii: 16.11.2020 cel târziu pana la ora 12:00;
g) proba practica: 19.11.2020 - ora 8:00;
h) afisare rezultat proba practica: maxim 3 zile lucratoare
i) depunere contestatii proba practica: pana in ziua urmatoare afisarii rezultatelor probei scrise,
maxim ora 12,00
j) solutionare/ afisare contestatii proba practica: dupa termenul de depunere, pana la ora 16:00;
k) sustinere interviu (in caz de egalitate): in ziua urmatoare afisarii rezultatului contestatiilor la proba
scrisa;
l) rezultate finale – in ziua urmatoare afisarii rezultatului contestatiilor, sau in aceeasi zi cu sustinerea
interviului (dupa caz);

Serviciul Intretinere Zone Verzi-- se va desfasura prin efectuarea unei probe practice la sediul
Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala Deva
a) afisare anunt: 09.11.2020
b) perioada de depunere a cererilor de inscriere la examen: 10.11.2020 - 11.11.2020 ;
c) selecția cererilor: în data de 12.11.2020 pana la ora 13:00;
d) afisare rezultat selecției cereri: 12.11.2020 dupa ora 13:00;
e) depunere contestatii: 13.11.2020 pana la ora 12:00;
f) solutionare contestatii: 16.11.2020 cel târziu pana la ora 12:00;
g) proba practica: 19.11.2020 - ora 12:00;
h) afisare rezultat proba practica: maxim 3 zile lucratoare
i) depunere contestatii proba practica: pana in ziua urmatoare afisarii rezultatelor probei scrise,
maxim ora 12,00
j) solutionare/ afisare contestatii proba practica: dupa termenul de depunere, pana la ora 16:00;
k) sustinere interviu (in caz de egalitate): in ziua urmatoare afisarii rezultatului contestatiilor la proba
scrisa;
l) rezultate finale – in ziua urmatoare afisarii rezultatului contestatiilor, sau in aceeasi zi cu sustinerea
interviului (dupa caz);

BIBLIOGRAFIE la examenul de testare profesionala pentru persoanele ale caror posturi
sunt supuse reorganizarii
Compartiment Aprovizionare
1. LEGEA nr. 53 / 2003 Codul muncii, republicata - MONITORUL OFICIAL nr. 345 / 2011, cu
modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, (cap.II, Cap III si Cap IV)- MONITORUL
OFICIAL nr. 618 / 2006, cu modificarile si completarile ulterioare
3. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea a VI- a, TITLUL III
Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice; MONITORUL OFICIAL Partea I,
nr.555/05.07.2019

Centrul National de Informare si Promovare Turistica
1. LEGEA nr. 53 / 2003 Codul muncii, republicata - MONITORUL OFICIAL nr. 345 / 2011, cu
modificarile si completarile ulterioare;
2. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea a VI- a, TITLUL III
Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice; MONITORUL OFICIAL Partea I,
nr.555/05.07.2019
3. Ordin nr. 2409/2020, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcţionarea,
rolul, atribuţiile, acreditarea şi reacreditarea centrelor naţionale şi locale de informare şi promovare
turistică, cu modificarile si completarile ulterioare
4. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificarile si
completarile ulterioare

Condiţii specifice de participare la examenul de testare profesionala pentru persoanele ale caror
posturi sunt supuse reorganizarii

Pentru a participa la examen, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii specifice
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4
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6
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Biroul Administrare
Telecabina

Generale

Tehnic/paza

La testare participă, potrivit art. 518 alin. 3 din Ordonanta de Urgenta nr. 57 / 2019 privind
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, doar persoanele care anterior
reorganizarii au facut parte din Serviciile/birourile/compartimentele/centrul, supuse reorganizarii.
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