
Primăria Municipiului Mediaș 
 
 
 

COMUNICAT 
 
       Vă facem cunoscut faptul că se modifică calendarul privind examenul de testare 
profesională organizat  pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș ale căror funcții au fost supuse reorganizării, 
care a fost publicat pe site-ul instituției,  astfel: 
 

Data  Activitatea  
12 martie 2021 Afișare bibliografie 

 
15 martie 2021 Afișare anunț 

 
17 martie 2021 Depunere cerere înscriere examen - până la ora 10,00 

Cererea de înscriere la examen este pusă la dispoziție de către Compartimentul 
Resurse Umane – Salarizare 
 

17 martie 2021 Selecția și centralizarea cererilor  
Afișarea rezultatelor - până la ora15,30 
 

18 martie 2021 Termen pentru depunere contestații - până la ora 12,30 
 

18 martie 2021 Soluționare contestații și afișarea rezultatelor – până la 15,30 
 

 PROBA SCRISĂ 
24 martie 2021 

ora 9,00 
I. Compartimentul Situații de Urgență Securitate și Sănătate în 

Muncă: 
- 1 funcție publică de execuție -  consilier, clasa I, grad profesional superior 

 
II. Biroul Juridic Contencios – Autoritate Tutelară, Direcția 

Administrație Publică Locală: 
- 1 funcție publică de execuție – consilier juridic, clasa I, grad profesional 

principal 
 

III. Compartimentul Resurse Umane-Salarizare, Direcția Economică: 
- 1 funcție publică de execuție – consilier, clasa I, grad profesional superior 

– examenul nu se mai susține  
- 1 funcție contractuală de execuție – inspector de specialitate grad IA 

 
IV. Compartimentul Informatizare, Direcția Economică: 
- 2 funcții publice de execuție – consilier, clasa I, grad profesional superior 

 
25 martie 2021 

ora 9,00 
I. Serviciul Poliția Locală: 
- 5 funcții publice specifice de execuție – polițist local, clasa I, grad 

profesional superior 
- 9 funcții publice specifice de execuție – polițist local, clasa III, grad 

profesional superior 
 



26 martie 2021 
ora 11,00  

I. Compartimentul Contabilitate – Serviciul Gestiune Financiară, 
Direcția Economică  

- 2 funcții publice de execuție – inspector, clasa I, grad profesional superior 
- examenul nu se mai susține  

II. Compartimentul Impuneri Impozite și Taxe – Serviciul Fiscal Local, 
Direcția Economică 

- 8 funcții publice de execuție – inspector, clasa I, grad profesional superior 
III. Compartimentul Colectare și Executare Creanțe Fiscale – Serviciul 

Fiscal Local, Direcția Economică 
- 11 funcții publice de execuție – inspector, clasa I, grad profesional superior 

 
 PROBĂ PRACTICĂ 

26 martie 2021 
ora 11,00 

I. Direcția de Administrare a Domeniului Public 
- 3 funcții contractuale de execuție – muncitor treapta I – proba practică nu 

se mai susține  

 
 Notarea probei scrise/practice se face în termen de 24 de ore de la data susținerii 

probei  
 Depunerea contestațiilor: 

Termen de cel mult o zi lucrătoare de la momentul afișării rezultatelor la proba 
scrisă/practică până a doua zi lucrătoare la ora 12,30 
Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor – până la ora 15,30 

30 martie 2021 Afișarea rezultatelor finale ale examenului -  până la ora 15,30 
 

 
 
 
 
 
Întocmit, 
Bicu Cristina 
 


